R105

Мощна
пресяваща
машина

Въз основа на изключително успешната R155,
McCloskeyсъздаде мощната пресяваща машина
R105.Тази машина предлага възможно
най-голямата височина на натрупване на
материала и най-голямата площ на пресяване,
като същевременно отговаря на европейските
разпоредби за транспортна ширина.
R105 е универсална машина с максимален
капацитет на пресяване и рециклиране.
„ След като се убедихме в предимствата на R155, закупихме и McCloskey
R105. Тя е лесна за предвижване от един обект на друг и идеална
за рециклиране на инертни материали.”

Clive Holloway, Sustainable Aggregates Ltd,
England.

Опции
Крила за разширяване
на бункера

Посрещащи плочи и
палцови сита отговарящи
на всичките ви нужди

Плетена мрежа за отвора
на ситото

питател
Hardox

Характеристики и предимства
Транспортна ширина
съобразена с
разпоредбите Машината отговаря на
европейските изисквания
за транспортна ширина
2.55m.

Конструкция
предназначена за
работа при тежки
условияедна от най-здравите и
издръжливи машини на
пазара с тегло
23,000 kgs.

Висока мощност
12' x 4.5'
(3660 x 1370mm) Осигурява възможно
най-висока
производителност за
този клас машини.

Широки улеиОптималният дизайн на
улеите свежда до
минимум разсипването
и запушванията.

Височина на
натрупване на
материала от
страничния
транспортьорнай-голямата височина
на натрупване на
материала за този клас
машини 3600 мм

2.55m

3600mm

Стандартни характеристики

Изградена с маркови компоненти 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.

R105 Размери и тегло
Работна дължина
Работна ширина
Транспортна дължина
Транспортна ширина
Транспортна височина
Тегло

12.65m (41' - 6")
12.52m (41' - 1")
12.75m (41' - 10")
2.55m (8' - 4")
3.20m (10' - 6")
23,000 Kgs (50,700 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
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