
Dotazník vyprázdňovacia BIG - BAG stanica

Príslušenstvo:

Regulácia výšky Big  - Bag stanice v priestore Big - Bag vreca:
Stálá výška
Regulácia výšky pomocou reťazí

 S kladkostrojom

Materiálové vyhotovenie konštrukcie stanice:

Oceľ (prášková vypaľovacia farba RAL)
Nerez (AISI 304)

Zostava upínacích klieští:

Oceľ (prášková vypaľovacia farba RAL)
Nerez (AISI 304)

Alternatíva s oceľovou konštrukciou, ale s nerezovou vnútornou časťou
výpustu prichádzajúcou do styku s dopravovaným materiálom AISI 304

Irisový ventil pre uzavretie nevyprázdneného Big-Bagu:
Áno Nie

Pre vysokozdvižný vozík

Vyhotovenie:

Protiklenbovacie zariadenie so zdvíhacími doskami
(iba u typu s upínacími kliešťami)

Protiklenbovacie zariadenie s vibračným pohonom
 (iba u typu s vyprázdňovacou násypkou)



Závesný kríž: Oceľ  (prášková vypaľovacia farba RAL)
 Nerez

Špecifikácia Big - Bag vreca

Materiál v Big - Bag vreci:
Celková hmotnosť obsahu vreca:                  kg

 Rozmery:                     Štandard:
mm
mm
mm

  Štandard:  (51 mm)

   Rozmery:    J             mm

Poznámky:

Špecifikácia závesného kríža pre kladkostroj

                       Firma: / adresa, telefón, e-mail /                 Méno a podpis zodpovednej osoby

vyplňte rozmery:
A:
B:
C:
D:
E:
F:

(1 000 mm)
(1 000 mm)

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

Štandard

(1 220 mm)
(230 mm)

(90 mm)

G
H
 I

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Zašlite nám prosím späť vyplnený dotazník na e-mail ratajsk@gmail.com. Po doručení dotazníka sa s Vami
spojíme za účelom vypracovania cenovej ponuky. Ďakujeme.

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

Špecifikácia závesného kríža pre vysokozdvižný vozík
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