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DOSYPÁVACÍ  ČELO  KRAJNIC  DC - 11

      
Typ: DC - 11  je zařízení sloužící k souvislému a rovnoměrnému dosypávání krajnic, zvláště po provádění

nových vrstev vozovek. Vzhledem k rozsahu otevření hradítka až do výše 200 mm je možné s tímto
zařízením provádět dosypávání s vyfrézovaným materiálem nebo kamenivem hrubé frakce.
Typ DC – 11 je určen pro montáž na vozidla TATRA 815 S3

 I. POPIS ZAŘÍZENÍ
Dosypávací  čelo  je  nesené  na  korbě  vozidla  a  je  pevně  namontované  místo  zadního  čela  korby.  Výška
posypové vrstvy se řídí hydraulicky ovládanou klapkou v celé šířce dosypávacího čela s možností plynulého
otevření  až do výše  200 mm. Dosypávaný  materiál  je  vynášen šnekem na levou stranu vozidla.  Začátek
posypu je 300 mm od obrysu vozidla a šířka posypu je 500 mm.
Dosypávací vana s vynášecím šnekem se vysouvá hydraulicky až na místě, kde se bude provádět dosypávání.

II. HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Výška 1 580 mm
Šířka 2 500 mm
Délka    750 mm
Dosypávací štěrbina - šířka    500 mm

- vysunutí vlevo od vozidla    800 mm
Tlak v ovládacích větvích hydraulického systému      16 Mpa
Počet ovládcích hydraulických okruhů        2 páry
Hmotnost    590 kg
Dodací lhůta  6 – 8 týdnů
Záruční lhůta      24 měsíců
Servis             do  48 hodin

III.  PŘIPOJENÍ NA VOZIDLO
Mechanické připojení - do stávajících závěsů zadního čela korby s dalším pojištěním
Hydraulické okruhy - pomocí rychlospojek na hydraulické okruhy pro sklápění přívěsu
Dálkové ovládání - pomocí vícekolíkové zásuvky z dosypávacího čela

Jsme připraveni podat Vám jakékoli další informace.
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