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WOODCRACKER

Teleskopický stupeň pro bagr ke zvýšení dosahu bez nutnosti přestavby.

Technické údaje

WOODCRACKER

®

Pracovní oblast (mm)

4000
1700 - 6200

Teleskopické vysunutí (mm)

4 000

Teleskopické provedení

dvojité

Teleskopické vedení hadice

vnitřní

Vlastní hmotnost (kg)
Zdvihací moment z kinematiky bagru (kNm) *
Nosnost (zcela vysunuto) (kg) *
Maximální tlačná síla (kg)

660 - 700
92
1 550
100

Doporučený měrný výkon pro teleskopické vysunutí (l/min.)

50 - 90

Doporučený měrný výkon pro vedlejší funkce (l/min.)

30 - 60

Doporučený provozní tlak pro teleskopické vysunutí (bar)
Provozní hmotnost nosného vozidla (t)

200
14 - 22

Volitelně: EPSLINK

l

Volitelně: rotátor

l

Volitelně: úchopné zařízení

l

Volitelně: kácecí hlavice s pilou

l

Volitelně: Harvester připraven

l

* Údaj brutto bez nástavbového nástroje. V závislosti na hmotnosti nosného vozidla.
Technické údaje a obrázky jsou nezávazné. Zmӗny z důvodů dalšího zdokonalování vyhrazeny.
l k dispozici
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Mimořádné rozšíření pracovní oblasti bez přestavby bagru.
Hydraulické hadice jsou uvnitř a tím jsou chráněny vůči vnějším vlivům.
Teleskop s dvojitým výsuvem.

Kompaktní a stabilní konstrukce.

+ Lze připojit na běžný rychlovýměnný systém bagru
+ Možnost montáže různých, individuálních nástavbových nástrojů
+ 4 hydraulické přípojky, přední
+ Pro každý bagr od 14 do 22t

Oblast použití
Ü Lze namontovat na všechny běžné bagry
ke zvýšení dosahu bez nutnosti přestavby
na nosném vozidle.

Informace o výrobci

Know-how a produkty společnosti Westtech se vyrábějí výhradně v Horním Rakousku.
Konstrukce a použitelnost strojů WOODCRACKER® se vyzna-čují jednoduchou mani
pulací, snadnou montáží, flexibilitou a efektivitou. Tyto zásady platí pro všechny produktové řady. Sortiment zahrnuje oblasti použití od kácení stromů, drcení a zpracování dřeva až po
přípravu půdy a odstraňování pařezů.
Více informací k našim strojům a činnostem naleznete na stránce: www.westtech.at
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