TUOTTEET

FC Hiekoittimet
ammattikäyttöön
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HIEKOITTIMET

pähkinänkuoressa

•

Hydrauliikka tai sähkö 12–24 V
voimanlähteenä.

•

Hiekoittimet ovat kevyitä ja kestäviä sillä ne
ovat kuumasinkittyjä ja valmistettu
teräksestä sekä PE-HD muovista.

•

Hiekoittimien toimintoja ohjataan
ohjaimesta auton sisällä.

•

FC Hiekoittimilla on matala rakenne, joten
auton mitat kasvavat mahdollisimman
vähän, mikä helpottaa auton käyttöä
ahtaissa paikoissa.

•

Kaikki hiekoittimet kiinnittyvät
pikakiinnityksellä, mikä tekee asennuksesta
helppoa ja nopeaa.
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HIEKOITTIMET
FC S1300
HYDRAULINEN TELAHIEKOITIN
•
•
•
•
•
•

FC S1300 on ajoneuvon perälaudan tilalle
asennettava telahiekoitin
Hiekoittimen työleveys on 1,3 m ja omamassa 60 kg
Irrotus ja kiinnitys helppoa pikakiinnikkeiden
ansiosta
Pyörimisnopeudensäädöllä voidaan säätää hiekan
määrää suoraan ajoneuvon ohjaamosta
Hiekoitin on kuumasinkitty sekä pulverimaalattu ja
tilattavissa myös auton väriin sävytettynä
Hiekoitinta käytetään kippaavan lavan,
sisäkippilavan tai 300 litran säiliön kanssa

FC S1300E
SÄHKÖINEN TELAHIEKOITIN
•
•
•
•

•

Käyttö 12 tai 24 V alennusvaihteellinen
sähkömoottori
Hiekoittimen työleveys on 1,3 m ja omamassa 60 kg
Irrotus ja kiinnitys helppoa pikakiinnikkeiden
ansiosta
Pyörimisnopeudensäädöllä voidaan säätää hiekan
määrää suoraan ajoneuvon ohjaamosta
FC S1300E 300L on ajoneuvon perälaudan tilalle
pikakiinnitteisesti asennettava hiekoitin, tilavuus
300 L, omamassa 80 kg, käyttö 12 V

FC DS7000

LAUTASHIEKOITIN
•
•
•
•

FC DS7000 on FC S1300 telasirottimeen helposti
asennettava lisälaite
DS7000 hiekoittimen työleveys on 1,3 – 7 metriä ja
omamassa 35 kg
Hiekoittimen kaksoislautas rakenteen ansiosta
tasainen hiekoitus
Kuumasinkityksellä ja RST-teräksellä
hiekoittimesta on saatu luja ja pitkäikäinen
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LAUTASHIEKOITTIMET

FC Lautashiekoittimet ovat
korkealaatuisia hiekoittimia
ammattikäyttöön.
Pikakiinnityksen avulla ne ovat
helppoja ottaa pois ja laittaa
paikalleen.
•
•

•

•

•

Voimanlähde: 12V, 24V tai
hydrauliikka
Hiekan määrää ja työleveyttä
säännöstellään auton sisällä
olevan ohjaimen avulla
Säiliö on valmistettu kestävästä 9
mm PE-HD muovista, teräsosat
ovat kuumasinkittyjä tai
ruostumatonta terästä.
Lautasosa pikakiinnityksellä ja
kumityynyillä, jotka antavat
periksi lautasosan osuessa
esteeseen.
Lautasosaa voi kääntää
manuaalisesti tai sähköisesti.

Jälleenmyyjä:
MALLI

DS700

DS1200

DS1600

Tilavuus
Paino
Työleveys
Mitat L x P x K
(cm)

700 L
150kg
1,5 - 7m

1200 L
280kg
2 - 7m

1600 L
330kg
2 - 7m

195x130x70

240x140x90

240x140x110

sähkö tai
hydrauliikka

sähkö tai
hydrauliikka

sähkö tai
hydrauliikka

Voimanlähde
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