UPÍNAČ NO
VÉ GENERA
CE
PRO STRO
JE OD 8 DO
24 TUN

Upínání nikdy nebylo tak snadné
Klac industrie navrhl a vyvinul novou generaci
,
inovativních univerzálních upínačů. Řada
kompaktní a robustní zároveň, zaručuje vysoký
stupeň bezpečnosti, a to i při použití v nejnáročnějších
podmínkách.

Naše +
•R
 ychloupínač
je
velmi kompaktní a úzký.
•R
 obustní provedení
(tělo upínače a
patka na upínacím
kitu jsou vyrobeny
z vysokopevnostní lité
oceli).
•T
 echnické řešení, které
zamezuje vzniku vůle
mezi jednotlivými díly.
•A
 utomatická bezpečnostní
pojistka pro případ
selhání hlavního zámku
upínače.
•Ž
 ádná údržba, minimum
součástek.
•O
 hleduplnost k životnímu
prostředí: žádné mazání,
nátěr na vodní bázi bez
rozpouštědel.

Kompaktní řešení v akci. ,

. Programově řízené
obrábění: všechny
činnosti od návrhu až po
finální výrobu zajišťujeme
pomocí nejmodernějších
počítačových technologií.

Nabízíme široký výběr lopat
Klac industrie vyvinul řadu speciálních lopat určených
k zemním pracím a hloubení příkopů, s množstvím
variant, které uspokojí všechny vaše požadavky.
Lopaty jsou:
.
• uzpůsobené pro použití s upínači
• vyrobené z vysoce kvalitních materiálů
(především Hardox).
• vybavené háky, které usnadňují manipulaci.

Výkopová lopata HD šíře 400 mm, G4, osazená
upínačem
.
Charakteristické je kompaktní provedení
celku lopata-upínač a háky ohnuté
směrem dopředu, což usnadňuje
manipulaci.

Model G pro stroje
od 8 do 12 tun.

ZÁRUKA

2 ROKY

Zarážku lze nahradit válcem, čímž získáme
z mechanického provedení hydraulický model.

Tělo upínače
z lité oceli.
Pružiny hlavního zámku.
Bezpečnostní
lamely.
Patka má tři funkce:
• uvolňuje zamykací plát,
• udržuje systém v zamčené
poloze
• a zajišťuje zablokování pro
případ selhání hlavního
zámku.
Díky klíči s excentrickým
čepem se zámek lehce
odblokuje.

Obrobené a svařené díly.
Díly z lité oceli.

3 nové modely pro stroje od 8 do 24 tun,
dostupné v mechanickém nebo hydraulickém
provedení.
Řada*

Šíře

Hmotnost
Hmotnost
Hmotnost
mechanického hydraulického
upínacího kitu
upínače
upínače

Model G (8 až 12 t)

350 mm

150 kg

150 kg

57 kg

Model H (12 až 17 t)

420 mm

200 kg

200 kg

96 kg

Model I (17 až 24 t)

500 mm

260 kg

260 kg

165 kg

Odpovídá normám CE.

* V závislosti na stroji. Výrobce si vyhrazuje právo změnit výrobkovou řadu bez předchozího upozornění.

Naše +
• J ednoduché připnutí a
odepnutí lopaty v těsné
blízkosti stroje.
•K
 inematika klíče
usnadňující odblokování
zámku.
•K
 odblokování stačí jediný
klíč.
• Integrovaná manipulační
oka.

Společnost

Klac industrie S.A.
288, rue des Saules
Z.A. Orléans Sologne - Saint-Cyr-en-Val
45075 Orléans - Cedex 2 - France
Tél. (33) 2 38 49 82 82
Fax (33) 2 38 49 82 83

Vám doporučuje

.

www.klac-industrie.com • E-mail : info@klac-industrie.com

PK+ CZ 04/10 - © Luc Paris, Fabrice Faure - www.neologis.fr

•M
 ožnost jednoduše
změnit mechanický model
na hydraulický.

