Стандартни характеристики

Изградена с маркови компаненти двигател CAT engine,
помпи Kawasaki & Dаvid Brown
Pumps, система с двуслойно
боядисване.
Стоманен Hardox бункер за работа
при тежки условия.
Новаторски дизайн.
Високоефективната дизелова
хидравлична система увеличава
производителността и намалява
разхода на гориво.

C44 Размери и тегло
Работна дължина
Работна височина
Транспортна дължина - за всички модели
Транспортна ширина - за всички модели
Транспортна височина на веригата
Тегло на веригата

16.76m (55' – 2")
3.96m (9' - 6")
16.33m (53' - 7")
2.9m (9' - 6")
3.4m (11' - 2")
45,000 Kgs (99,000 lbs)

Вижте машината в действие....
Можете да гледате видео кадри на машината в действие,
да прочетете мнението на потребителите и
да откриете още информация на сайта:

www.mccloskeyinternational.com

UK & International
47 Moor Road,
Coalisland,
Co Tyrone,
N.Ireland BT71 4QB
T +44 (0) 2887-740-926
F +44 (0) 2887-747-242
salesuk@mccloskeyinternational.com

Canada
1 McCloskey Road, RR7
Peterborough, Ontario Canada,
K9J 6X8
1-877-876-6635
T (705) 295-4925
F (705) 295-4777
sales@mccloskeyinternational.com

Поддръжка/ Лесна за използване
Достъп до двигателя.
Фиксирани поцинковани мостове.
Чрез линията McCloskey се
постига пълен и лесен контрол.
10 минутно време за настройка.
Изключителна маневреност на обекта.
Уникално лесно за използване
устройство за регулиране на
транспортната лента.

USA
McCloskey International
P.O. Box 2263, West Chester
PA 19380, USA
1-877-876-6635
T (705) 295 4925
F (705) 295 4777
sales@mccloskeyinternational.com

McCloskey International си запазва правото на промени в информацията и дизайна на машините в тази
брошура безусловно и без предварително уведомяване на потребителите McCloskey International
не носи отговорност поради грешки или пропуски в настоящия документ.

ВИП ЛОГИСТИК ООД
Пловдив 4000 ул. Карловско шосе № 50
тел.: 032/96 72 52 факс: 032/96 36 00
e-mail:viplogistic@yahoo.com

www.viplogistic.bg

Висока
Функционалност

C44
Трошачна машина
с висока
производителност

Опции
Намаляване на праха

Ролкова ходова част

Рециркулираща система

Линии за едър, среден
и фин материал

McCloskey International представя
конусна трошачка C44
Тази машина предлага висока
производителност и характеристики
с изискванията на клиента, като с
тези свои качества вдига високо
летвата пред своите конкуренти.

Характеристики и предимства
Бункер предназначен
за работа при тежки
условия.
Стоманен Hardox бункер
предназначен за работа
при тежки условия,
комбиниран с детектор за
метали и ситема за
автоматично разтоварване
за защита на конуса.

Уникална
противовъртяща
се система Противовъртящата се
система е стандартна за
конуса и намалява
износването, като наред
с това понижава
оперативните разходи.

Динамично регулиращи
се, близко разположени
настройки (CSS) Настройките могат да
бъдат променяни докато
се извършва трошенето,
като по този начин се
пести време и се избягва
спирането на машината.

КонусTELSMITH Надежден и в
най-суровите
условия на работа.

Захранващ блок CAT 320kW (430HP)
Двигател, достъпен
от всички страни, което
го прави отличен за
поддръжка

