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Zonă de lucru (mm) 1700 - 6200

Extindere telescopică (mm) 4 000

Variantă telescopică dublu

Ghidaj furtun telescopic amplasat în interior

Greutate proprie (kg) 660 - 700

Cuplu de ridicare pornind de la cinematica excavatorului (kNm) * 92

Forță de ridicare (complet extins) (kg) * 1 550

forța maximă de apăsare (kg) 100

Putere litrică recomandată pentru extinderea telescopică (l/min.) 50 - 90

Putere litrică recomandată pentru funcții secundare (l/min.) 30 - 60

Presiune de lucru recomandată pentru extinderea telescopică (bar) 200

Greutatea în serviciu a vehiculului purtător (t) 14 - 22

Opțiune: EPSLINK l

Opțiune: rotator l

Opțiune: graifer l

Opțiune: graifer cu ferăstrău l

Opțiune: mașină de recoltat pregătită l

Date tehnice
WOODCRACKER®              4000
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* Date brute fără instrument montat. În funcție de greutatea vehiculului purtător. 
Datele tehnice și ilustrațiile sunt orientative. Ne rezervăm dreptul la modificări în scopul perfecționării.
l disponibil   
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Brațul telescopic pentru excavator, pentru 
creșterea razei de acțiune fără lucrări de re-
construcție.

https://www.westtech.at/kontakt/
https://www.westtech.at/
https://www.westtech.at/ro/prod/woodcracker-t/
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Despre producător
 Competența și produsele Westtech sunt fabricate în totalitate în Austria Superioară. 
 Design-ul și aplicabilitatea mașinilor WOODCRACKER® se remar - că prin manipulare  
 ușoară, montaj simplu, flexibilitate și eficiență. Aceste principii se regăsesc în toate seriile 
de produse. Sortimentul acoperă domenii de utilizare precum tăierea arborilor, mărunțirea și pre-
lucrarea lemnului, tratarea solului și scoaterea cioatelor.
Accesați www.westtech.at pentru mai multe informații despre mașinile și activitatea noastră.

Domeniu de utilizare
Ü poate fi montat pe toate excavatoarele uzuale  
    pentru extinderea razei de acțiune fără lucrări de 
    reconstrucție efectuate la vehiculul purtător. 
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Extindere enormă a zonei de lucru fără lucrări de reconstrucție la excavator. 1

Furtunurile hidraulice sunt amplasate în interior și astfel protejate împotriva influențelor din exterior. 2

Telescop cu extindere dublă. 3

Structură compactă și stabilă. 4
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+ poate fi cuplat la sistemele uzuale de schimbare rapidă de pe excavator

+ pentru orice excavator de 14 - 22 t

+ 4 racorduri hidraulice frontale

+ se pot monta diverse instrumente individuale
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