Klac system,

pierwsze mechaniczne szybkozłącze
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klucz otwierający

•a
 utomatyczne zamknięcie
zamka
• podwójne zabezpieczenia
• Kształt i budowa
dopasowane do kinematyki dowolnej maszyny
• zgodność ze standardami
UE
• wytrzymałość i odporność
dzięki zastosowaniu
specjalnych powłok
• dwa lata gwarancji

Udźwig maszyny
Model C (od 1 do 2 t)

Szerokość
200 mm

Części spawane i obrabiane
Części wykonane z odlewu

Złączka żeńska wykonana ze stali zlewnej.
Powierzchnia poddana mechanicznej obróbce
zapobiegającej powstawaniu luzów na
łączeniu z szybkozłączem.

2 gumowe amortyzatory,
redukujące luz pomiędzy elementami szybkozłącza

Zamek wyzwalany automatycznie. Jego położenie jest
widoczne z kabiny - zgodnie z
wymogami prawa UE

Waga
Waga
szybkozłącza* zestawu
14 kg

5 kg

Model D (od 2 do 3,5 t)

230 mm

24 kg

9 kg

Model E (od 3,5 do 5,5 t)

270 mm

43 kg

14 kg

Model F (od 5,5 do 8 t)

310 mm

72 kg

24 kg

* przez maszynę

płyta
ustalająca

Stopa odgrywająca potrójną rolę:
- wyzwala zamknięcie płyt y
- utrzymuje zamknięcie całego systemu
- jest dodatkowym elementem
zabezpieczającym

Ścięte powierzchnie płyty
umożliwiają utrzymanie
szybkozłącza w stałej pozycji,
zapobiegając powstawaniu
jakichkolwiek luzów.

Klac system,
kliknięcie znacząco usprawniające
i przyspieszające pracę
Klac system oferuje pełną
wszechstronność zastosowań
dla twojej maszyny

Wyjątkowo łatwa wymiana łyżek :
Dzięki specjalnej nakładce Klac, którą można
szybko dospawać do łyżek innego typu.

Łyżka w pierwszym etapie
zawieszenia.

Kompaktowa płyta adaptacyjna
do młota ogranicza przenoszenie
uderzeń na ramię koparki

Dzięki wbudowanym
pierścieniom podnoszenie jest
wydajne i bezpieczne

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

zaleca Klac system.
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