Lehká čistička štěrku LMSRA
VÝHODY POUŽITÍ
Vysoký výkon
Úspora personálních nákladů
Jednoduchá obsluha
Příčný dopravník posuvný v obou směrech
Vyhazování na obě strany
12 kW elektronicky řízená hnací jednotka
Elektrický startér
Ochrana proti přetížení agregátu
Vypnutí agregátu při nedostatku oleje
LED osvětlení 30 W
Výhodné přepravní rozměry
Volitelné - dálkové ovládání pojezdu - vyšší bezpečnost
na pracovišti
Ideální v kombinaci s měničem pražců HSW (HSW-2)
Snadná manipulace pomocí dvoucestného
hydraulického rypadla
Stupeň čištění odpovídá normám DN M918061
a DN EN 933-1

Lehká čistička štěrku LMSRA dodávaná společností On - Rail Group s.r.o. je speciální zařízení pro prosévání štěrku.
LMSRA je nejmenší a nejlehčí zařízení pro mobilní čištění štěrku, které minimalizuje počet pracovníků potřebných pro
obsluhu. Jednotka má vlastní pohon a může být vybavena i dálkovým ovládáním, které tak zvyšuje bezpečnost v kolejišti,
protože pojezd vpřed, nebo vzad, je ovládán mimo nebezpečné prostory. Velikost ok prosévacích sít je dodávána dle přání
zákazníka. Jednotka může být používána pro mobilní čistění štěrku na kolejištích, nebo jako stacionární zařízení. Díky
modulární konstrukci může být pojezdový podvozek jednoduše přizpůsoben rozchodu tratí v rozmezí 1.000 – 1.676 mm.
Mobilní provedení má elektrické zásuvky pro připojení přídavných zařízení, např. elektrický rázový utahovák šroubů. Lehká
čistička štěrku LMSRA je šetrná k životnímu prostředí a nákladově efektivní zařízení. Jednoduchá obsluha, nízké dopravní
a personální náklady v kombinaci s měničem pražců na dvoucestném hydraulickém rypadle tvoří velice účinný a výkonný
technologický celek.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Délka

2.300 mm

Šířka násypky

3.000 mm

Výška

1.950 mm

Hmotnost

2.300 kg

Výkon

50 – 80 m³ / hod.
3 x 230 V / 16 A
1 x CEE 400 V / 16 A
1 x CEE 400 V / 32 A

Elektrické zásuvky
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