KIRICI MODELİ

215 ST
DAHA GÜÇLÜ
Piston Dizaynı
Geliştirilmiş piston dizaynı ve arttırılmış darbe gücü ile çok daha güçlü vuruş!
Diyafram ve Akümülatör
Üst düzey dayanıma sahip diyafram ve akümülatör sayesinde kırıcı her
vuruşta aynı enerji ile vuruş yaparak en sert zeminlerde dahi maksimum
verimlilik sağlar.

DAHA DAYANIKLI
Çift Kama
Çift kama yapısı ile kırıcı ucun daha dengeli vuruş yapması sağlanır.
Aşınma Pleytleri
Çalışma şartlarına özel olarak dizayn edilen aşınmaya dayanıklı pleytler
sayesinde çok daha uzun ömürlüdür.

DAHA GÜVENİLİR
Minimum Titreşim
En üst düzeyde darbe emici özelliğine sahip olan vibrasyon takozları ve
poliüretan kaplamalı saplamalar ile minimum titreşim, maksimum performans!
Hidrolik Yastıklama
Kırıcı çalışırken boşta vuruş yapması durumunda yağ yastıklama özelliği ile
piston silindire çarpmaz ve bu sayede parçaların daha uzun ömürlü olması
sağlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
215 ST
Yağ debisi l/dk

160~210

Darbe sayısı (b) bpm

370~490

Çalışma basıncı (c) bar

140~145

Giriş gücü (d) kW

37.3~50.7

Relief basıncı bar

210

Geri dönüş basıncı maks. bar

8

Uç çapı mm

145

Ses seviyesi (e) LWA (dB)

135

Tavsiye edilen ekskavatör (f) ton

26~32

Ø347

579

2110

2250

2860

Çalışma ağırlığı (a) kg

570

1929

600

320

(a) Yaklaşık olarak kırıcı, braket, standart uç ve hortum ağırlıklarını içerir.
(b) Gerçek darbe sayısı, yağ debisi, yağ akışkanlığı, ısı ve kırılan materyale bağlıdır.
(c) Gerçek basınç, yağ debisi, yağ akışkanlığı, ısı, kırılacak materyal ve
dönüş basıncına bağlıdır.
(d) Giriş Gücü, doğrudan yakıt tüketimini etkiler. Düşük Giriş Gücü (kW)
gereksinimi, düşük yakıt tüketimi demektir.
(e) 2000/14/EC Gürültü Emisyon Direktifine göre ölçülmüş garanti edilen
ses seviyesi (dB(A)= Ölçülen Değer + 3 dB).
(f) Eğer taşıyıcı ağırlığı, “Tavsiye Edilen Taşıyıcı Ağırlığı “ aralığında değil
ise izin verilebilir ataşman ağırlığı için taşıyıcı makine üreticisine danışınız.

545

320

490

UÇ ÖZELLİKLERİ
Piramit

Sivri

Keski

Küt

Çalışma Prensibi

Dört yönde kırma
Genel yıkım

Temel Özellikler

Tüm yönde kırma
Genel kullanıma uygun

İki yönde kırma
Keserek genel yıkım

İyi enerji transferi
Yıkım - Darbeli kırma
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KAZIK ÇAKMA

ASFALT PARALLEL

ASFALT CROSS

GL - TİPİ KANALLI

H - TİPİ KANALLI

G - TİPİ KANALLI

X - TİPİ KANALLI

ÖZEL UÇLAR

Fabrika

Bahçelievler OSB Mh. 11. Cd. No: 4A
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www.mtbbreakers.com - info@inanmakina.com
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