People.
Passion.
Performance.

Cărucior de împrăştiere
Aplicare hardtopping eficientă

Soluţia uşoară
şi exactă
de aplicare
hardtopping
Obţineţi finisajul dorit cu ajutorul căruciorului robust
de împrăştiere furnizat de Chicago Pneumatic. El este
destinat împrăştierii uniforme a tuturor tipurilor de material
granular pentru beton, simultan cu presarea în stratul
superior pentru o suprafaţă cu rezistenţă îndelungată
la uzură. Cu un proiect simplu şi o construcţie durabilă,
căruciorul SCS 32 face faţă celor mai exigente condiţii
pentru un finisaj de încredere şi uniform al proiectelor
dumneavoastră din beton.
CONCEPŢIE EFICIENTĂ DE TAMBUR
RULOU
Ruloul-sită angrenat nu numai că
distribuie materialul de durificare
superficială (hardtopping) dar îl şi
presează în stratul superficial pentru a ajuta legarea
materialul de beton pentru o rezistenţă mărită la uzură.

NU SUNT NECESARE ŞINE
În loc de roţi SCS 32 dispune de un ansamblu unic de
rulou-sită care suportă greutatea maşinii şi în acelaşi timp
presează în beton materialul de durificare superficială. De
aceea nu este necesară utilizarea a nici unui fel de şine de
lemn pe suprafaţa de beton.
ROŢI DE BLOCARE
Roţile articulate pot fi blocate lateral pentru a face posibilă
deplasarea maşinii longitudinal de-a lungul cofrajelor
platformelor de turnare.
CAPACITATE MARE
Containerul ţine până la 60 kg de material de tratare
superficială, astfel încât puteţi acoperi o arie largă până la
reîncărcare.

CĂRUCIOR DE ÎMPRĂŞTIERE

SCS 32

Cale lată de rulare mm

830

Greutate kg

40

Greutate maximă de lucru kg

100

Capacitate material kg

60

Împrăştiere material kg/m2

4

Cod articol

4812 0552 41

*	Detalii complete ale măsurătorilor sunt disponibile în Manualele de siguranţă şi
operare ale produsului. Pot fi găsite pe www.cpprintshop.com

PROTECŢIE LA PRAF
Apărătoarele de praf faţă şi spate sunt prevăzute pentru a
proteja componentele şi a ajuta la întreţinerea şi reducerea
uzurii.

www.cp.com
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OPERARE COMODĂ
Un singur operator poate manevra cu uşurinţă maşina.
Materialul de durificare superficială (hardtoppping) este
distribuit în tranşe, reglate comod de la mâner.

