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®

WOODCRACKER

Stopień teleskopowy do koparki do zwiększania zasięgu bez przebudowy.

Dane techniczne

4000

WOODCRACKER

®

Obszar roboczy (mm)

1700 - 6200

Wysunięcie teleskopu (mm)

4 000

Wersja wykonania teleskopu

podwójny

Prowadzenie przewodów na teleskopie

wewnątrz

Masa własna (kg)

660 - 700

Moment podnoszenia od kinematyki koparki (kNm)*
Siła podnoszenia (pełne wysunięcie) (kg)*
Maksymalna siła nacisku (kg)

92
1 550
100

Zalecana wydajność w litrach dla wysunięcia teleskopu (l/min)

50 - 90

Zalecana wydajność w litrach dla funkcji dodatkowych (l/min)

30 - 60

Zalecane ciśnienie robocze dla wysunięcia teleskopu (bar)
Masa użytkowa, pojazd nośny (t)

200
14 - 22

Opcja: EPSLINK

l

Opcja: mechanizm wychylny

l

Opcja: chwytak

l

Opcja: chwytak z piłą łańcuchową

l

Opcja: przygotowanie do Harvestera

l

* Dane brutto bez narzędzi do montażu. W zależności od masy pojazdu nośnego.
Dane techniczne i ilustracje mają charakter niewiążący. Zmiany związane z postępem technicznym zastrzeżone.
l dostępne
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Ogromne rozszerzenie obszaru roboczego bez przebudowy koparki.
Przewody hydrauliczne umieszczone są wewnątrz, a tym samym są
zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych.
Teleskop z podwójnym wysunięciem.

Kompaktowa i stabilna konstrukcja.

+ możliwość podłączenia na zwykłych systemach szybkowymiennych koparek
+ możliwość stosowania różnych, indywidualnych narzędzi do zabudowy
+ 4 przyłącza hydrauliczne z przodu
+ do każdej koparki od 14 do 22 t

Obszar zastosowań
Ü Możliwość montażu na wszystkich standardowych
koparkach w celu zwiększenia zasięgu bez konieczno
ści przebudowy na pojeździe nośnym.

O producencie
Know-how i produkty Westtech powstają w całości w Górnej Austrii. Design i
użyteczność maszyn WOODCRACKER® charakteryzuje łatwość obsługi i montażu, 		
elastyczność oraz efektywność. Założenia te można odnaleźć w każdej z poszczególnych
serii produktów. Asortyment obejmuje szereg obszarów zastosowań: od ścinki drzew,
rozdrabniania i obróbki drewna, aż po przygotowanie podłoża i usuwanie korzeni.
Więcej informacji o naszych maszynach i naszej działalności można znaleźć na stronie
www.westtech.at
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