Productinformatie

Hef - kantelkolom

Algemene informatie
• Deze degelijke en in roestvaststaal
uitgevoerde hef - kantelkolom voor
normwagens is geschikt voor het
gedoseerd of geheel legen van
normwagens van 200 en of 300 ltr.
• Productie geheel in eigen beheer te
Dokkum.
• Voldoet aan huidige regelgeving.
• Beschermingsgraad IP 65.
• Hefsnelheid 5 meter per minuut.
• Aansluiting 400 V; 50 Hz.
• Bediening 24 V.
• Motorcapaciteit 0,75 kW.
• Benodigd grondoppervlak is
1150 mm x 950 mm.
• Totale hoogte is 3.200 mm.

Uw voordelen
• Eigen productie te Dokkum, dus
een degelijke ‘De Jager’
uitvoering.

Opties
• Linkse of rechtse uitvoering.

• Snel en eenvoudige montage en
inzetbaarheid.

• Trechter voor morsvrije overgang.

• Speciaal voor de voedings middelenindustrie; u voldoet
hiermee aan alle eisen.
• Speciale beveiliging tegen
stroomuitval en kabel - en
kettingbreuk.
• Zelf te kiezen storthoogte A
tussen 2.000 - 2.500 mm.

• Verrijdbaar onderstel.

• Beschermhekken rondom de
machine.
• Inloopbeveiliging middels
draaihek of lichtscherm.
• Standaard is de bediening half
automatisch. Optioneel is een
handmatige of een automatische.
• Hoge uitvoering
Zelf te kiezen uitstorthoogte A
tussen 2.500 – 3.500 mm. Totale
hoogte is A + 700 mm.
• Lage uitvoering
Zelf te kiezen uitstorthoogte A
tussen 1.000 - 2.000 mm. Totale
hoogte is A + 700 mm.

• Maximaal hefgewicht 300 kg.
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Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk
de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens
de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Productinformatie

Hef - kantelkolom
voor normwagens

Normwagen wordt in de beugel
van de hef - kantelkolom
gereden, bekeken vanaf zijzijde.

Normwagen staat vast in de
beugel, bekeken vanaf zijzijde.

Normwagen in hoogste stand
en kiept, bekeken vanaf zijzijde.

Normwagen staat vast in beugel,
bekeken vanaf achterzijde.
Bediening, hekwerk en veiligheid
Bediening is door drukknop en naar keuze handmatig, half - of geheel automatisch.
Handmatig - Is basisuitvoering en kan zonder afschermingen uitgevoerd. Tijdens heffen en dalen moet operator bedieningsknop
ingedrukt houden. Operator moet dan bij hef-kantelkolom blijven staan en heeft daarbij goed overzicht op de situatie. (Bij deze
optie kan gedoseerd geleegd worden).
Half - automatisch - Bedieningsknop omhoog 1 x indrukken, hef-kantelkolom gaat automatisch verder omhoog naar gekantelde
positie. Tijdens dalen naar startpositie knop neer ingedrukt houden. Wij adviseren bij half - automatisch leuninghekwerk of
gaashekwerk te plaatsen.
Automatisch - Met één druk op de knop start de cyclus van heffen, kantelen en dalen. Hiervoor is een tijdschakelaar nodig
(meerprijs). Bij deze optie zijn afschermingshekken verplicht. Ons advies is gaashekwerk met een draai - of schuifdeur of een
inloopbeveiliging d.m.v. lichtscherm.
Veiligheid – Deze machine voldoet aan alle veiligheidseisen. Bij kettingbreuk, kabelbreuk of stroomuitval schakelt automatisch
beveiliging in en normwagen daalt niet verder. De mate van automatisering bepaalt de mate van afscherming.
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