
HurtigskifteHurtigskifte 30-4330-43 TonTon

Steelwrist symmetriske hurtigskifter er unikke. Ingen anden
producent støber hele hurtigskiftet i stål og omfatter Front Pin
Lock låsesystem som standard for maksimal sikkerhed.
Expander pinde er inkluderet, så vi skaber en gitterkonstruktion
til at optage de laterale kræfter, der kommer, når du begynder
at bruge tiltrotator.

Fordelen ved støbning i stål er, at materialet kan optimeres efter
behov (f.eks kontaktflader til aksler for at minimere trykket per
kvadrat mm) og eliminere materiale, hvor det ikke er nødvendigt.
Resultatet er et uovertruffen forhold mellem styrke og vægt.

Med Front Pin Lock er du sikker under værktøjsskift uanset
styresystem, størrelse og alder af din gravemaskine. En simpel
mekanisk løsning, der beskytter mod de mest almindelige risiko, eks.
at du ved en fejl forbinder de bagerste ben på en forkert måde uden
at lægge mærke til det. Læs mere om Front Pin Lock her.

I modsætning til traditionelle løsninger, der kun angiver, at låsen er åben (eller moderne sensor-baserede løsninger, der angiver, når du ikke
er tilsluttet korrekt), Steelwrist Front Pin Lock løser begge problemer. Vi angiver rødt, når låsen er åben og grøn, når skovlen er i en sikret
position. Derudover sikrer vi, at du ikke taber en skovl, selvom du har lavet en fejl i koblingen processen. Så længe du har den forreste ben
i den forreste kæbe (den, du ser fra kabinen) så du er sikker, selvom du låser over de bageste ben. På en måde kan man sige, at vores
løsning er både en “advarsel” og en “airbag”, når vores konkurrenter har et “advarsel lys”.

S80S80

 DimensionerDimensioner

TypeType S80

ByggehøjdeByggehøjde

(mm)(mm)

230

Vægt (kg)Vægt (kg) 390

Bredde (mm)Bredde (mm) 590

Længde (mm)Længde (mm) 670

AkseldiameterAkseldiameter

gravearm (mm)gravearm (mm)

90-110

BreddeBredde

gravearm (mm)gravearm (mm)

480

Aksel afstandAksel afstand

(cc mål (mm))(cc mål (mm))

385-585

 Teknisk specifikationTeknisk specifikation

TypeType S80

AnbefaletAnbefalet

maskine vægtmaskine vægt

(ton)(ton)

25-43

Løftekrog (ton)Løftekrog (ton) 10

Front Pin LockFront Pin Lock FPL2

KropKrop Støbt

STEELWRIST AB www.steelwrist.com info@steelwrist.com

https://mk0steelwrist20nt9wf.kinstacdn.com/wp-content/uploads/Quick_Coupler_Steelwrist.png
https://steelwrist.com/da/front-pin-lock/
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