
      Dotazník vyprazdňovací BIG - BAG stanice

Příslušenství:

Regulace výšky Big - Bag stanice v prostoru Big - Bag pytle:

Materiálové provedení konstrukce stanice:
Ocel (prášková vypalovací barva RAL)
Nerez (AISI 304)

Sestava upínacích kleští:
Ocel (prášková vypalovací barva RAL)
Nerez (AISI 304)

Alternativa s ocelovou konstrukcí, ale s nerezovou vnitřní části
výpustě přicházející do styku s dopravovaným materiálem AISI 304.

Irisový ventil pro uzavření nevyprázdněného Big-Bagu:
Ano Ne

Provedení:

S kladkostrojem
Pro vysokozdvižný vozík

Protiklenbovací zařízení se zdvihacími deskami
(pouze u typu s upínacími kleštěmi)

Protiklenbovací zařízení s vibračním pohonem
(pouze u typu s vyprazdňovací násypkou)

Stálá výška
Regulace výšky pomocí řetězů



Závěsný kříž: Ocel (prášková vypalovací barva RAL)
 Nerez

Specifikace Big - Bag vaku

Materiál v Big - Bag pytli:
Celková hmotnost obsahu pytle:                  kg

Specifikace závěsného kříže pro vysokozdvižný vozík.

 Rozměry:                     Standard:
mm
mm
mm

  Standard: (51 mm)

   Rozměry:    J             mm

Poznámky:

Specifikace závěšného kříže pro kladkostroj

                       Firma: / adresa, telefon, e-mail /                 Jméno a podpis odpovědné osoby

vyplňte rozměry:
A:
B:
C:
D:
E:
F:

(1 000 mm)
(1 000 mm)

(1 500 mm)
(300 mm)
(450 mm)
(300 mm)

Standard

(1 220 mm)
(230 mm)

(90 mm)

G
H
 I

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Zašlete nám prosím zpět vyplněný dotazník na e-mail rataj@rataj.cz. Po obdržení dotazníku se s Vámi spojíme
za účelem vypracování cenové nabídky. Děkujeme.

.............................................................................................   ...........................................................
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