F3V080 - 800 kg hefvermogen

De 800 kg achtersluitende laadklep voor bestelwagens
De F3V080 een laadklep met 800 kg hefvermogen met 2 cilinderuitvoering ontworpen voor montage achter
bestelwagens tot 3500 kg GVW. De uitvoering is met 2 hefcilinder en twee sluitcilinders en een aluminium
platform. 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 zodat service en onderhoud eenvoudig is uit te voeren.

De standaard uitvoering bestaat uit o.a.:
*
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*
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*
*
*
*
*
*
*
*
*

2 enkelwerkende hef,- en 2 dubbelwerkende sluitcilinders
Hydraulische bodemstelling automatisch
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
Kunststof bodemrollen aan platform
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 F3V080 - 800 kg hefvermogen

Technische Gegevens
Afmetingen :

Armlengte :
540 mm

Laadvloerhoogte onbeladen

E (max)

985 mm

Laadvloerhoogte beladen

E (min.)

Bovenkant draagkoker tot bovenkant vloer

A (max)

332 mm

Bovenkant draagkoker tot bovenkant vloer

A (min.)

137 mm

Einde laadvloer tot achterkant draagkoker

B (min)

530 mm

Onderkant draagkoker tot bovenkant koker

T

300 mm

Platform gegevens :
540 mm
Afsluitmaat vloer

55 mm

Armbreedte H.O.H.

580 mm

Lastzwaartepunt

600 mm

Algemeen:
Hefvermogen

800 kg

Eigen gewicht met aluminiumplatform 1600 hoog

190 kg

Hecilinders

2x enkelwerkend

Sluitcilinders

2x dubbelwerkend

Bodemscheefstelling

Hydraulische drukoverzetter

Bedrijfsdruk

180 Bar

Bedrijfsspanning

12V of 24V

Pompmotor

12V 1600 Watt - 24V 2200 Watt

Oliepomp capaciteit

1,1 cc

Hydraulisch aggregaat
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