
TiltrotatorTiltrotator 16-2016-20 tonton

Een tiltrotator voor machines in deEen tiltrotator voor machines in de
gewichtsklasse, tussen de 16 en 20 tongewichtsklasse, tussen de 16 en 20 ton

De Steelwrist tiltrotator is ontworpen om de kracht en
duurzaamheid die een must zijn voor grotere graafmachines te
leveren. Een goed doordacht ontwerp, brute kracht, precisie en
soepelheid worden gecombineerd in rotatie- en kantelfuncties.
Dit vergemakkelijkt uw werk en maakt het mogelijk een
verscheidenheid van uitdagende nieuwe klussen flexibel uit te
voeren. Een Steelwrist tiltrotator met CW snelwissel wordt altijd
geleverd met een vaste ophanging aan de machine.

Wormwiel behuizing, ophanging en snelwissel van massief gegoten
staal. Geharde pennen en cilinderstangen, dubbelwerkende
kantelcilinders. Centrale smering als optie. Geleverd met een
besturingssysteem welke past aan uw graafmachine, ongeacht deze nu een of meerdere dubbelwerkende hydrauliek functie’s heeft.
Geleverd met een besturingssysteem welke past aan uw graafmachine, ongeacht deze nu een of meerdere dubbelwerkende hydrauliek
functie’s heeft.

Tiltrotator optiesTiltrotator opties

BesturingssysteemBesturingssysteem
XControl indien u de volledige vrijheid wil om alle functies tegelijkertijd te bedienen, of het vier slangen systeem met proportionele
bediening van de graafmachine. Beide systemen voldoen aan de komende ISO13031 norm.

Centrale SmeringCentrale Smering
Onze tiltrotators kunnen direct af fabriek worden voorzien van centrale smering welke op vrijwel alle automatische smeersystemen past in
de markt. Lees meer hier.
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