Producent van meng-,

opzak- en transport machines

Additional
Products 2
Compressor en Lucht droger
Deze pneumatische lucht compressor wordt
gebruikt bij opzak machines. En heeft een
motor van 5,5 kW en een lucht pomp capaciteit van 860 liter per minuut. Compleet met
lucht tank van 500 liter en een maximum druk
van 10 bar. Deze compressor is uitgerust
met een geforceerd koel systeem, 2 stap
druk systeem en start delta electrische starter. De lucht droger droogt en koelt de lucht
tot +2°Celsius. Deze luchtdroger voorkomt
vocht in de luchtleidingen. Het is wel nodig
dat de compressor en droger in een aparte
ruimte staan, de temperatuur moet namelijk
boven 0° Celsius blijven. Er is ook een
kleinere compressor leverbaar met een
capaciteit van 200 liter lucht tank en 3 kW
motor met een lucht opbrengst van 500 liter/
per minuut.
Heftruck schepbakken.
Deze solide hydraulisch werkende schepbakken zijn geschikt voor gebruik bij een
normale heftruck. De vorken moeten verwijderd worden en de schepbak komt aan
het vorkbord te hangen. De schepbak is gemaakt van een 8 mm dikke stalen plaat
gelast met een mangaan slijtstrip (Hardox 120x120) op de onderkant, daar waar
de bak de vloer raakt. De bak is uitgerust met 1 of 2 hydraulische cilinders met
slang en snelkoppeling (afhankelijk van het schepbak type) en kan met de hand
bevestigd en losgemaakt worden via een snel aansluit systeem aan het vorkenbord type FEM II of FEM III of IV.
Afmetingen Schepbak

Quality

Cylinder Kg/Volume

Leeg

Heftruck

gewicht

capaciteit

FEM

Type/liter

Breedte

Diepte

175 I

1750 cm

1700 cm

1

1200 kg/liter

590 kg

2 ton

II-III

200 I

2000 cm

1700 cm

1

1400 kg/liter

690 kg

2,5 ton

II-III

200 ZI

2000 cm

2000 cm

2

1950 kg/liter

810 kg

3 ton

III-IV

225 ZI

2250 cm

2000 cm

2

2200 kg/liter

980 kg

3,5

III-IV

product
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