moving forward
Tekniset tiedot :
Kokonaispaino: 5000kg
Suurin kelan paino: 4000kg
Suurin kelan halkaisija: 2800mm (*
Kela-aukon leveys: 1760mm (*
Kela-akselin halkaisija: 75mm
Runko: Maalattu teräsrunko
Hinausnopeus: 40km/h (**

*) saatavana myös asiakkaan toivomien mittojen mukaan
**) hinausnopeus nostettavissa 60km/h tai 80km/h

Kuvan vaunu lisävarustein

JKS 5000

JKS 5000 -kaapelikelavaunu on tarkoitettu keskiraskaiden kelojen turvalliseen ja sujuvaan
käsittelyyn.Vaunun avulla kaapelikelojen kuljetus ja veto onnistuu nopeasti ja tehokkaasti.
JKS 5000 -kaapelivaunu on todellinen verkonrakentajan monitoimivaunu jonka avulla
rakennustyöstä selvitään ratkaisevasti tehokkaammin. Hydraulikoneikon ja
kelanpyörityslaitteiston avulla suurtenkin kelojen käsittely sujuu vaivattomasti. Jämerä
teräsrunko on pitkäikäinen ja luotettava. Laadukkaat tekniset ratkaisut takaavat
toimintavarmuuden myös kaikkein haastavimmissa olosuhteissa. Turvallinen näkyvyys liikenteessä on taattu pitkäikäisten ja kestävien led-valojen ansiosta.
Hydraulinen kelanpyörityslaite helpottaa kaapelinvetoa oleellisesti. Kelanpyöritys tapahtuu
vaunun takaosasta, josta on suora näköyhteys vedettävään kaapeliin. Umpikumirenkaiden
säätö eri levyisille keloille on vaivatonta pikalukkojen ansiosta. Hydraulikoneikossa oleva
öljyn määrä ja lämpötila nähdään helposti säiliön kyljessä olevasta mittarista.
Runkoon upotettu hydrauliikkaöljysäiliö on hyvin suojassa kolhuilta sekä riittävän tilava
pitämään öljyn käyttölämpötilan sopivana raskaimmissakin vedoissa.
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moving forward

200 mm leveät umpikumirenkaat
pikalukituksella ovat helppokäyttöiset.

Vaunu voidaan varustaa diesel -moottorilla.
Erillistä hydrauliöljysäiliötä ei enää ole.

Hinausnopeus nostettavissa 80km/h
paineilmajarrujen ja jousien avulla.

Hydraulisten takatukijalkojen avulla vaunu saadaan
ankkuroitua tukevasti paikoileen.

JKS 5000 -kaapelikelavaunun vakiovarusteet:
säädettävä nokkapyörä tai tassu, käsijarru, 12V tai 24V led-valot, iskusuojat led-valoille, heijastimet,
laakeroitu kela-akseli, kelanlukituskartiot akselille, hydraulinen kelannosto käsipumpulla,
irrotettava takaportti

JKS 5000 -kaapelikelavaunun lisävarusteet:
kelanpyörityslaitteisto 200mm leveillä umpikumirenkailla ja pikalukituksella +
hydraulikoneikko Honda 13hp –polttomoottorilla + hydraulinen kelanpyörityksen kauko-ohjain,
led-majakat, 12V termostaattiohjattu jäähdytin, diesel -moottori, sähkökäynnistys, kelanpyörityslaitteiston hydraulisiirto, hydraulinen kelannosto, hydraulinen nokkapyörä, paineilmajarrut, paineilmajouset, kääntöaisa, mekaaniset takatukijalat, hydrauliset takatukijalat, köydet, kaksoisvalot 12/24V,
jarruttava kela-akseli, teräsköysikelat(*, halkaistava teräskela(*
*) erikoistilauksesta
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