WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

siła max 20 kN
Wciagarka hydrauliczna zaprojektowana do ciągnięcia lin w pracach
przy liniach napowietrznych i ciągnięcia linii światłowodowych oraz
OPGW.
Jeden obwód hydrauliczny pozwalający na pracę ciągłą w obu
kierunkach ze zmienną prędkością ciągnięcia. Wyposażona w panel
sterowania z pomiarem siły.

Kabestany 2 x Ø 200 mm

Zasilanie

SILNIK
benzyna

WŁAŚCIWOŚC TECHNICZNE
Max siła ciągu
20 kN

Max śr. liny nylonowej.

12 mm

Moc

18 KM / 13 kW

Prędkość siły max

18 m/min

Max śr. liny stalowej

8 mm

Chłodzenie

powietrze

Max prędkość

65 m/min

zapłon

elektryczny 12 V

CECHY

Typ

SZPULA
wymienna samozaładowcza

Pojemność:

WYMIARY I WAGA (BEZ LINY )
Wymiary

2,30x1,50x1,20 m

Waga

565 kg

Lina nylonowa Ø 12 mm: 1000 m
Lina stalowa

Ø 8 mm:

500 m

KONFIGURACJA

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
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Para wielorowkowych kabestanów stalowych
przeznaczonych do naciągania jednej liny stalowej.
Panel sterowania maszyny wyposażony w dynamometr oraz
preselektor siły maksymalnej
Mechaniczny licznik długości.
Hydrauliczny hamulec bezpieczeństwa.
Podwozie na sztywnej osi, z hamulcem ręcznym i
odczepianym dyszlem do przemieszczania maszyny w
miejscu wykonywania pracy.
Ręcznie obsługiwane, mechaniczne stabilizatory
Mocowania do zakotwiczenia i podnoszenia maszyny.
Chłodnica oleju w obwodzie hydraulicznym.
Nawijarka szpulowa obsługująca szpule o średnicy 825 mm
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Podwozie z amortyzowaną osią i hamulcem najazdowym
(z wyłączeniem homologacji).
stalowa obudowa ochronna .
Silnik o mocy 19 KM / 14 kW chłodzony powietrzem i elektrycznym
zapłonem (należy dodać do wagi 50 kg )
Teleskopowy wysięgnik do układania kabli podziemnych
(art. F277).
Drukarka z akcesoriami oraz walizką.
Rolka obrotowa do podawania liny 360°, przeznaczona
do układania kabli podziemnych, przystosowana do pracy
z wysięgnikami teleskopowymi
mod. F276 i F279.

Praca maszyny bez urządzeń opcjonalnych, na poziomie morza i w temperaturze 20°C. Wymiary i wagę podano bez urządzeń opcjonalnych. Wszystkie dane mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. Obrazy i rysunki mają charakter jedynie orientacyjny.
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