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WOODCRACKER

Teleskopsteg för grävmaskin för att öka
räckvidden utan modifikationsarbeten.

Tekniska data

4000

WOODCRACKER

®

Arbetsområde (mm)

1700 - 6200

Teleskoputskjutning (mm)
Teleskoputförande
Teleskop-slangdragning
Egenvikt (kg)

4 000
dubbelt
inneliggande
660 - 700

Lyftmoment från och med grävmaskinens kinematik (kNm) *

92

Lyftkraft (fullständigt utkörd) (kg) *

1 550

Maximal tryckkraft (kg)

100

Rekommenderad litereffekt för teleskopbommen (l/min.)

50 - 90

Rekommenderad litereffekt för sidofunktioner (l/min.)

30 - 60

Rekommenderat driftstryck för teleskopbommen (bar)
Tjänstevikt bärfordon (t)

200
14 - 22

Tillval: EPSLINK

l

Tillval: Rotator

l

Tillval: Gripare

l

Tillval: Gripsåg

l

Tillval: Harvester förberedelse

l

* Bruttovärde utan verktygsaggregat. Beroende av bärfordonets vikt.
Det tekniska specifikationen och bilderna är inte bindande. Ändringar på grund av vidareutveckling förbehålls.
l tillgänglig
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Enorm utvidgning av arbetsområdet utan modifikationsarbeten på grävmaskinen.
Hydraulslangarna är inneliggande och därför skyddade mot yttre påverkan.
Teleskop med dubbel utskjutning.

Kompakt och stabil konstruktion.

+ kan anslutas till de vanliga snabbväxelsystemen för grävmaskiner på marknaden
+ olika, individuella verktygsaggregat är möjligt
+ 4 hydraulanslutningar framme
+ för alla grävmaskiner på 14 - 22t

Användningsområde
Ü Kan för att öka räckvidden monteras på alla vanliga grävmaskiner på marknaden utan modifikationsarbeten
på bärfordonet.

Om tillverkaren

Know-how och produkter från Westtech produceras i sin helhet i övre Österrike. Utmär
kande för WOODCRACKER® maskinernas konstruktion och användbarhet är lätt
handha vande, enkel montering, flexibilitet och effektivitet. Dessa grundsatser återfinns i
alla produktserier. Sortimentet täcker arbetsområden från trädfällning, flisning och träbearbetning
till markbearbetning och avlägsnande av stubbar.
Mer information om våra maskiner och vår verksamhet finner du på www.westtech.at
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