moving forward
Tekniset tiedot :
Kokonaispaino: 7500kg
Suurin kelan paino: 6000kg
Suurin kelan halkaisija: 3000mm (*
Kela-aukon leveys: 1850mm / 2100mm
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 7500
JKS 7500 -kaapelikelavaunu on tarkoitettu raskaiden kelojen turvalliseen ja sujuvaan
käsittelyyn.Vaunun avulla kaapelikelojen kuljetus ja veto onnistuu nopeasti ja tehokkaasti.
Sopivilla lisävarusteilla JKS 7500 -kaapelivaunusta saadaan todellinen verkonrakentajan
monitoimivaunu. Hydraulikoneikon ja kelanpyörityslaitteiston avulla suurtenkin kelojen käsittely sujuu vaivattomasti. Jämerä teräsrunko on pitkäikäinen ja luotettava. Laadukkaat tekniset ratkaisut takaavat toimintavarmuuden myös vaikeissa olosuhteissa.
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.
Hydrauliöljysäiliö on integroitu vaunun runkoon. Ratkaisun etuja ovat suurempi öljytilavuus sekä siistimpi
ulkonäkö - keulassa ei tarvita ulkoista öljysäiliötä. Riittävän kokoinen öljytilavuus takaa öljyn pysymisen oikean
lämpöisenä myös pitkissä ja raskaissa vedoissa. Tällöin ulkopuolista jäähdytintä ei välttämättä tarvita.
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moving forward

200 mm leveät umpikumirenkaat
pikalukituksella - ei työkaluja, ei repimistä

Hydraulikoneikko + 13hp Honda + öljylämpö-/
määrämittari - määrä ja lämpö yhdellä vilkaisulla

Hinausnopeus nostettavissa 80km/h
paineilmajarrujen ja jousien avulla

Kelanpyöritys ja hätä-seis-kytkin vaunun takaosassa
- käyttäjällä suora näköyhteys kaapeliin

JKS 7500 -kaapelikelavaunun vakiovarusteet:
säädettävä etutassu, käsijarru, led-valot, iskusuojat led-valoille, heijastimet, laakeroitu kela-akseli,
kelanlukituskartiot akselille, hydraulinen kelannosto käsipumpulla, irrotettava takaportti

JKS 7500 -kaapelikelavaunun lisävarusteet:

kelanpyörityslaitteisto 200mm leveillä umpikumirenkailla ja pikalukituksella +
hydraulikoneikko Honda 13hp –polttomoottorilla + hydraulinen kelanpyörityksen kauko-ohjain,
rungon sisäinen 65 litran hydrauliöljysäiliö,12V termostaattiohjattu jäähdytin, diesel-moottori,
sähkökäynnistys, kelanpyörityslaitteiston hydraulisiirto, hydraulinen kelannosto,
hydraulinen nokkapyörä, paineilmajarrut, paineilmajouset, kääntöaisa, mekaaniset takatukijalat,
hydrauliset takatukijalat, köydet, kaksoisvalot 12/24V, jarrulaite kela-akselille, erikoiskourut pienempien kelojen käsittelyyn, teräsköysikelat(*, halkaistava teräskela(*

*) erikoistilauksesta
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