Kleště pro ukládání kolejnic SZ - 1
Hydraulické kleště pro ukládání kolejnic SZ - 1 dodávány společností On - Rail Group s.r.o. jsou univerzální zařízení
sloužící k manipulaci s kolejnicemi při budování a renovaci kolejových tratí. Kleště svou jednoduchou, ale robustní konstrukcí
nabízejí maximální výkon při zachování vysoké přesnosti provedené práce.

VÝHODY POUŽITÍ
Vysoký výkon
Přesnost provedené práce
Snadná obsluha
Kleště je možno použít na všech běžných typech
hydraulických rypadel
Minimální riziko poškození kolejnice
Čelisti kleští vyrobeny ze speciálního materiálu s
obsahem hliníku
Rychlá a snadná výměna čelistí kleští
Plynulá otoč s rozsahem 360°
Výhodné přepravní rozměry
Ideální řešení pro malé a střední stavby
Vysoká úspora času
Jednoduchá údržba

VLASTNOSTI
Čelisti a unašeče kleští jsou ve stejné produktové řadě mezi sebou navzájem zaměnitelné
Snadná výměna čelistí
Plynulá 360° otoč kleští s hydraulickým převaděčem, připojení hadic na otoči je chráněno krytem
Kompatibilní spodní díl je možné dodat i jako drapák se sníženou konstrukční výškou 1350 mm
Pro zvýšení odolnosti proti opotřebení jsou ramena kleští vyrobena z vysokopevnostní oceli FKS a osazena
speciálními čelistmi
Čelisti kleští jsou vyrobeny ze speciálních materiálů, čímž je minimalizováno riziko poškození ukládaných kolejnic
Čtyři vysokotlaké hadice hydraulického oleje jsou optimálně chráněny
Sériově dodávaná ochrana pístních tyčí
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Kleště pro ukládání kolejnic SZ - 1
TECHNICKÉ ÚDAJE
Hmotnost nosného stroje

13 – 20 t

Délka přepravní

700 mm

Délka pracovní – max.

1.105 mm

Šířka

400 mm

Výška

1.490 mm

Hmotnost

545 kg

Provozní tlak ovládání čelistí

Max. 300 Bar

Provozní tlak otoče

Max. 80 Bar

Hydraulické připojení zavírání

G ¾“

Hydraulické připojení otoče

G ½“

Max. nosnost

4.000 kg

Max. svírací síla

50 KN

Šířka čelistí

300 mm

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
Jako nadstandardní provedení nabízíme:
zavěšení pro všechny běžné typy rypadel
brzdu výkyvu
jeřábovací hák
prodloužení zavěšení
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