ПРИЛОЖЕНИЕ
Количката за посипка на бетон Cimex
CWB100 е механична количка за посипка, която
се използва за равномерно нанасяне на топинг
върху бетонова повърхност.
С обем на съда от 100 литра и ширина от
132 см., количката за посипка повишава
значително производителността на нанасяне на
посипка / топинг, като същевременно намалява
разходите чрез равномерното разпределение
на материала по обработваната повърхност.

CWB100

КОЛИЧКА ЗА
ПОСИПКА НА
БЕТОН
2

100 Л.

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

ОБЕМ

1-6
КГ/М2
ПОСИПКА

1. ЗАРЕЖДАНЕ ДО 100 КГ. МАТЕРИАЛ
Позволява,
продължителна
експлоатационни разходи.

2. Р ЕГ УЛ И Р У Е МО
МАТЕРИАЛА

употреба

при

минимални

Р АЗ П Р ЕД Е Л ЕНИ Е

НА

Разпределение на материала от 1 до 6 кг материал на м2.

3. КОЛЕЛА СЪС СОБСТВЕН ХОД
Всяко колело на количката е със собствен ход, като по този начин
се осигурява отлична маневреност.

4. СГЪВАЕМА ДРЪЖКА
Намалява размерите на количката
транспортирането и съхранението и.

и

прави

по-лесно

5. СТЕПЕНКА
Помощната стойка позволява количката да стоив хоризонтално
положение, дори когато не се работи с нея.
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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА RL10M
Геометричен обем на съда

100 л.

Колела

Надуваеми, независими

Ширина на посипване

132 см.

Задвижване

Механично

Капацитет на посипване

1kg - 6kg /m2

C WB100

КОЛИЧКА ЗА
ПОСИПКА НА
БЕТОН
Максимално

опростената

конструкция

на

количката за посипка, гарантира надеждност и ниски
разходи за подръжка.
Задвижването е механично и се предава от
колелата

директно

към

вала,

посредством

независимо въртящи се полуоски.
Регулирането на подаваното количество посипка
се извършва посредством подвижен шлюз тип
гребен, разположен по дължината на дъното на съда
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за посипка.

