VYROVNÁVACÍ MÙSTEK
klapkový (mechanický)
Charakteristika
Vyrovnávací mùstek klapkový slouží k vyrovnání výškového
rozdílu mezi plochou nákladního automobilu a pøekládací
rampou. Vznikne tak optimální propojení objektu a ložné
plochy vozidla, pøispívající k rychlé a ekonomické pøekládce.
Vyrovnávací mùstek se vyznaèuje jednoduchou obsluhou,
údržbou, dlouhodobou životností, v neposlední øadì snadnou
instalací. Je vhodný pro pøekonání malých a støedních výškových
rozdílù. Tento typ mùstku vyrábíme ve dvou variantách:
1. vyrovnávací mùstek mechanický klapkový
- kotví se do pøedem pøipravené stavební šachty
- pro instalaci mùstku je nutný rám do betonu
2. vyrovnávací mùstek mechanický klapkový (hranový)
- kotví se na hranu nakládací rampy
- nepotøebuje rám do betonu
1. Vyrovnávací mùstek mechanický klapkový

-

bezúdržbový spolehlivý systém
jednoduchá a robustní konstrukce
zrychlení materiálového toku
nezabírá skladové prostory
možnost použití mechanizace a vysokozdvižných
vozíkù bìhem pøekládky
- ekonomická varianta pøemostìní

Popis
4.

Výhody

1. otoèná klapka
2. gumový doraz
3. rám mùstku
4. ovládací páka

3.

Konstrukce a materiál
Pracovní stùl a sklopná lišta (klapka) jsou vyrobeny z protiskluzového
slzièkového plechu (dle požadavku EN 1398). Klapka je spojená
otoènými ložisky s plošinou, která je pøivaøena k lemu rampy.
Vyrovnávací mùstek je opatøen vyvažovacím mechanismem
a pákou ruèního ovládání umožòující jednoduchou manipulaci.
K mùstku dodáváme také gumové dorazy.

1.

2.

Základní parametry
2. Vyrovnávací mùstek mechanický klapkový (hranový)

Popis

4.

1. otoèná klapka
2. držák dorazu
3. gumový doraz
4. ovládací páka

Rozmìry Š x V
Nosnost
Zpùsob ovládání
Provedení

2000 x 400 mm
6000 kg
manuální
- kotvení na hranu nakl. rampy
- kotvení do pøipravené šachty

Dodavatelské a obchodní ùdaje
Záruèní lhùta: 24 mìsícù
Dodací lhùta: 4 až 6 týdnù
Výrobu, dopravu, montáž,
servis zajišuje dodavatel.
Cenu na základì technického øešení sdìlí dodavatel.
1.
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Èeská republika
tel.: +420 571 759 211, fax: +420 571 759 222
spedos@spedos.cz, www.spedos.cz

Kromì rùzných typù vyrovnávacích mùstkù zajišujeme
komplexní dodávku prùmyslových vrat, vratových tìsnìní,
protiprùvanových clon, automatických dveøí a dalšího
pøíslušenství.

Slovenská republika
tel.: +421 41 707 7111, fax: +421 41 707 7131
spedos@spedos.sk, www.spedos.sk

