+ 38 (067) 354 07 00
+ 38 (099) 354 07 00
+ 38 (067) 674 50 68
info@listeh.com.ua

Завантажувальна висота м 2,10.

www.listeh.com.ua

Завантажувальна висота 2,10м

Завантажувальна
висота 2,10м
Робоча висота
0,70м

ПРОСТИЙ

УН ІК АЛ Ь НИ Й УН ІВ Е Р С А Л Ь НИ Й

Колоди легко завантажити, тому що завантажувальна поверхня відкрита (робоча висота 0,70м). Чудові видимість та легкість в
завантаженні та маніпуляції колод.. Контроль 2-ма руками для кожної операції: як для розпилювання так і для розколювання.
Верстат має дві швидкості різання і повернення гідравлічного циліндра відбувається автоматично. Довжина різу регулюється за
допомогою відкидної системи (25> 50 см). Гідравлічний затиск колоди забезпечує ідеальний зріз.
Система змащення ланцюга працює автоматично при кожному циклі протягом тривалого терміну.

ОДИН ВЕРСТАТ …ДЛЯ 3-Х РІЗНИХ ЗАВДАНЬ!
1. Розрізання
2. Розколювання
3. Навантаження
Ріжуча здатність до ø 38 см.
Оптимально розрізання ø 32 см

ШИНА 16“ – 40 cm
Ланцюг3,25“ x 68-link

Зусилля розколювання 12 Тон

Штовхач гідравлічний
ø 90 x rod ø 60 x stroke 650 mm

Навантажувальна висота max.
2,10 м

Конвеєр розміщений під кутом max
45°

Гідравлічний конвеєр
2,50 x 0,30м

Розрізання, розколювання, навантаження

Code:

MRF.32.208/B З конвеєром

VS gasoline 14 Hp
Honda engine
ROAD
12 Ton

Magika Universal

Модель

14 / 10,3 (окрема помпа)
230

32
40
9~

25 > 50
65
5 > 38

Необхідна потужність та встановлення (HP / kW)
Робочий тиск (bar)
Ручне управління для різання та розколювання
Оптимальний діаметр розпилювання(см)
Max. діаметр розколювання ножем на 2-а леза (см)
Швидкість руху ланцюга (м/с)
Автоматичне змащування ланцюга при кожному циклі
Гідравлічне регулювання довжини різу (см)
Хід гідравлічного циліндра та max. довжина розколювання (см)
Гідравлічний прижим колод (для діам. см)
1ша швидкість розколювання (cм/сек - тoн)
2га швидкість розколювання (cм/сeк - тoн)
Швидкість ходу назад (cм/сек)
Бак гідравлічного масла + гідравлічна ємність системи (загально л.)
Ємність масляного бака для ланцюга (л.)
Вісь з транспортувальною підвіскою та пневматичними колесами 165-70R13
Кріплення фаркопа (50 діам) + гальмо з амортизатором
Стаціонарне ручне гальмо
Транспортувальний комплект
Ціна, євр **Оплата проводиться в грн., згідно міжбанківського курсу валют

Висота подачі від землі(cм)
Транспортувальні розміри з конвеєром(cм)
Вага з конвеєром(кг)

24,8~ / 5~
19~
40
3,5
 (x 100 km/h)
 (x 100 km/h)



Робоче положення

Положення при
транспортуванні

80
-----

--230 x 135 x h .230
950

 Входить в стандарт

12 ~ / 12 ~

