
SnelwisselSnelwissel 12-2012-20 tonton

Steelwrist symmetrische snelwissels zijn uniek. Geen enkele
andere fabrikant giet de hele snelkoppeling in staal en heeft
Front Pin Lock standaard voor maximale veiligheid. Machine
pennen zijn inbegrepen en dit zijn zog. Expander-pins. Deze
zorgen voor een stabiele constructie die de beide oren van de
snelwissel met elkaar verbindt. Zodoende onstaat er een
“doos-construcie” wat vooral bij veelvuldig gebruik van de
tiltrotator (zijdelingse graafkrachten!) zorgt voor een duurzame
spelingsvrije verbinding met de machine.

Het voordeel van het gieten van staal is dat er materiaal waar nodig is
eenvoudig toegevoegd kan worden (bijvoorbeeld
contactoppervlakken voor pennen om de druk per vierkante mm te
minimaliseren) en materiaal weggelaten kan worden waar het niet
nodig is. Het resultaat is een ongeëvenaarde verhouding tussen
sterkte en gewicht.

Met Front Pin Lock kunt u veilig van uitrustingsstuk wisselen onafhankelijk van een besturingssysteem, de grootte en de leeftijd van uw
graafmachine. Een eenvoudige mechanische oplossing die bescherming biedt tegen de meest voorkomende risico’s zoals verkeerd
aankoppelen van de bak zonder het te merken. Lees meer over Front Pin Lock hier. LINK.

In tegenstelling tot de traditionele oplossingen die alleen aangeven of de snelwissel geopend is, of moderne sensor-oplossingen die
aangeven wanneer er niet goed gekoppelt is, lost Steelwrist Front Pin Lock beide problemen eenvoudig op. We geven rood wanneer de
snelwissel geopend is en groen wanneer de bak zich in een beveiligde positie bevindt. Daarnaast zorgen wij ervoor dat u de bak, zelfs als u
een fout in het aankoppelingsproces heeft gemaakt, niet kunt laten vallen. Zolang de voorste as zich in de voorste ophanging van de
snelwissel bevindt (degene die zichtbaar is vanuit de cabine) dan bent u veilig. Zelfs als u boven over de achterste as heen vergrendeld. In
zekere zin kan men zeggen dat onze oplossing zowel een “waarschuwing” als een “airbag” is waarbij onze concurrenten werken met een
“waarschuwingslampje”.

S60S60

 AfmetingenAfmetingen

TypeType S60 S60wide

HoogteHoogte

(opbouwhoogte)(opbouwhoogte)

(Mm)(Mm)

135 170

Gewicht (Kg)Gewicht (Kg) 120 130

Breedte (Mm)Breedte (Mm) 340 340

Lengte (Mm)Lengte (Mm) 480 480

StickpenStickpen

diameter (Mm)diameter (Mm)

60-80 60-80

StickbreedteStickbreedte

(Mm)(Mm)

252-304 300-330

wielbasis (cc-wielbasis (cc-

afstand (Mm))afstand (Mm))

330-460 400-460

 Technische specificatie'sTechnische specificatie's

TypeType S60 S60wide

MachineMachine

gewicht (T)gewicht (T)

12-18 12-20

Hijshaak (T)Hijshaak (T) 5 5

Front Pin LockFront Pin Lock Ja Ja

HuisHuis Gegoten Gegoten

 Handleidingen en tekeningenHandleidingen en tekeningen

Quick coupler measurements

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

https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Quick_Coupler_Steelwrist.png
https://steelwrist.com/wp-content/uploads/Quickcoupler_Measurements_FPL2014.pdf
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