Telescoopbanden
Visser telescoopbanden
Productvriendelijke en
wendbare telescoopbanden
voor het verwerken van grote
capaciteiten.

Eigenschappen Visser telescoopbanden
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Eenvoudig verplaatsbare machine
Grote capaciteit
Eindloze 60, 70, 80 of 100 cm brede rubberband, met meelopende zijkanten
De machine met de kleinste valhoogtes
Aandrijving met trommelmotoren (onderhoudsvrij)
Hydraulische hoogteverstelling
Grote oversteek instort- en afstortzijde
Dwars verstelbare wielen aan de afstortzijde
Standaard 1 tweetoerenmotor t.b.v. uitlezen
Traploze hoogteverstelling van de beide banden
Leverbaar in lengtes van 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 10 meter, of een combinatie hiervan als
7 + 8 meter.
Zeer sterk geconstrueerde machine, gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen, met
een lange levensduur zowel voor de agrarische als de industriële bedrijven.

Productvriendelijke meelopende
zijkanten

Eenvoudige elektrische
bediening in/uit schuiven

Optioneel leverbare knik bij afstort
en koppelsysteem

Visser enkele verlengingsbanden
- Leverbaar in lengtes van 6 t/m 10 meter
- Bandbreedtes 60, 70, 80 of 100 cm
- 2 Toerenaandrijving of optionele frequentieregelaar
- Ideaal als tussenband in de inschuurlijn en/of
leesband.

Visser Telescoopbanden multi-koppelbaar
- Visser telescoopbanden zijn eenvoudig te koppelen
aan bijvoorbeeld een hallenvuller of kistenvuller
- Machine eenvoudig verzetten met vrijloopsysteem.
- Door de drietraps hydraulischecilinder is een
afstorthoogte tot 2,30 m mogelijk. Hierdoor kan de
band ook gebruikt worden om een kistenvuller te
vullen.
- Met lijncontrole geen kabels over de vloer en
geschakelde opstart en stopfunctie inschuurlijn.

Technische specificaties
Type:

Lengte ingeschoven:
Lengte uitgeschoven:
Instorthoogte:
Afstorthoogte en cilinder:
Breedte onderstel:
Oversteek:
Capaciteit:
Trommel motor eerste band:
Trommel motor tweede band:
e
Band snelheid 1 band:
e
Band snelheid 2 band:

TS 2x6- 60

7.30m
11.95M
0.45 – 1.10m
0.60 – 2.30m
1.45m
1.30m
80 t/hr
1.3 / 2.2 kW
2.2 kW
26 /52m/min
54 m/min

TS 2x7-70

8.30m
13.95m
0.45 – 1.10m
0.60 – 2.30m
1.45m
1.30m
80 t/hr
1.3 / 2.2 kW
2.2 kW
26 /52m/min
54 m/min

Hoofd wielen 500x8
Zwenkwielen diameter 200mm
Rolondersteuning 380mm

Opties

- Trekhaak
- Elektrisch in- en uitschuifbaar, boven en onder te bedienen
- Ronde rubber ronde Instortbak, verstelbaar
- Knik voor valhoogte beperking
- 2- toerenmotor tweede band
- Frequentieregelaar
- Band breedte 60, 70, 80, 100cm
- Lijncontrole
- Geïntegreerde Vernevelunit

TS 2x8-70

9.30m
15.95m
0.45 – 1.10m
0.60 – 2.30m
1.45m
1.30m
80 t/hr
1.3 / 2.2 kW
2.2 kW
26 /52m/min
54 m/min

