F3V050 - 500 kg hefvermogen

De 500 kg achtersluitende laadklep voor bestelwagens
De F3V050 een laadklep met 500 kg hefvermogen ontworpen voor montage achter bestelwagens tot 3500
kg GVW. Het stalen onderframe met zijn speciale ontworpen draagarm die om de bumper heen gaat en met
een aluminium platform. De uitvoering is met 1 hefcilinder en een dubbelwerken sluitcilinder zodat het platform op de motor wordt geopend.
De laadklep is leverbaar met verschillende ophangplaten afhankelijk van het type bestelwagen. Alle staal
delen van de laadklep zijn KTL painting behandeld tegen roestvorming. Het Anteo aggregaat is gemonteerd
tussen de draagarm en is scharnierbaar gemonteerd aan de draagarm zodat service en onderhoud eenvoudig is uit te voeren.
De standaard uitvoering bestaat uit o.a.:
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*

1 enkelwerkende hef,- en 1 enkelwerkende sluitcilinder
Mechanische bodemstelling
Afstandsbediening aan spiraalkabel
Staaldelen KTL painting behandeld
Aluminiumplatform 1450 mm breed en 1400 mm hoog
Smering arme lagering
ANTEO hydraulisch aggregaat met kunststof deksel
Geen elektronica
Kunststof platte zijwand bediening
Platformvlaggen
Stroom en massakabel
Geschroefde ophangplaten
Onderstel geheel voorgemonteerd en aangesloten
Laadklep afgetest en gevuld met olie

Extra uitvoering o.a. met :
-

Speciale ophangplaten per type auto
Platformlampen
Voetbediening
Rolstops in platform
Onderstel in RAL kleur
Overige op aanvraag

ANTEO F3V050 - 500 kg hefvermogen

Technische Gegevens
MAXIMAAL HEFVERMOGEN
VOLTAGE
MAX AMP.
WERKDRUK
HEFSNELHEID (BELADEN)
ZAKSNELHEID (BELADEN)
OLIETANK INHOUD
GELUIDSNIVEAU
ELEKTROMOTOR VERMOGEN
STANDAARD PLATFORM HOOGTE
STANDAARD PLATFORM BREEDTE
COMPLEET GEWICHT
MET PLATFORMHOOGTE 1400 mm
COMPLEET GEWICHT
MET PLATFORMHOOGTE 1600 mm
MONTAGE

Geschroefde ophangplaten

OPENEN PLATFORM

Platform opent dmv aggregaat

500 kg
12 V
130 Amp
140 bar
5 m/min
8 m/min
2 litres
< 70 dB
1600 Watt
1400 mm
1450 mm
179 kg
185 kg
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