CCF 250 - 4

Ook heeft men een taster op de zijkit zodat
deze steeds op de gewenste maat tov de
koord blijft.

De CCF 250 - 4 heeft een zijkit die zodanig
geconstrueerd is voor lineaire elementen te
kunnen maken alsook
voetpaden en/
of fietspaden
tot 2m.
Door middel van een Hydro motor kan men
de gewenste breedte bekomen door de
rechtse zijwand open of dicht te doen ( gewenste breedte ). Daardoor heeft men
steeds alleen een profiel nodig wat natuurlijk de kosten omlaag brengt.
De machine is niet variabel en heeft een
werkbreedte van max. 2.5m. Je kan met de
zijkit links werken en de machine is uitgerust voor rechts te werken. De machine is

De machine heeft 2 transportbanden waardoor de mixer chauffeur steeds een beter zicht
heeft tov de band zelf. De loopwerk motoren
zijn variabel hydraulische motoren waardoor
we 2 snelheden kan bekomen: de werksnelheid is van 0m tot 7m en de verplaatsingsnelheid is van 0m tot 25m/min

tasters. Tweemaal hoogte en tweemaal
sturing die door middel van plc sturing ervoor zorgt stralen van 3m te kunnen maken.

Laag zwaartepunt, verhoogd stabiliteit
Machine uitgerust met 4 rupsen
Plc sturing voor richting
Stralen van 3m
Variabele motoren voor loopwerk
Zijkit hydraulisch open en dicht tot een max. breedte van 2 m.
Transportbreedte = 2.5 m
Machine kan > 20 verschillende bewegingen uitvoeren.
De machine kan zowel links als rechts werken

.

De machinist heeft een overzicht van 360°

ANDERE BETONMACHINES






CCF 500 - 4
CCF 400 - 2
Andere beton breedtes op aanvraag
Textuur machines op aanvraag

De machinist staat boven centraal op de machine wat hem een perfect zicht geeft op




uitgerust met elektrische trilnaalden ( tot
12000tr/min) en elektrische proportioneel














hoeveelheid beton in trechter zijkit
Zicht in de mixer, wanneer deze te
droog of te nat is kan hij onmiddellijk
bijspringen
Resultaat achter de mal. Wanneer de
beton te droog of te nat is kan hij zijn
snelheid direct aanpassen
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CCF 250 - 4

CCF CONCRETE PAVER

MOTOR
Deutz 2012C TIER III
Vermogen motor 130 PK - 98 KW
TRT 2400 tr/m
Geschatte raming verbruik diesel 24.2 l/hr

CCF 250 - 4

WAAR KIEST U VOOR ALS U VOOR ONS KIEST

Lucht Compressor 13.5 CFM
Aantal pompen 2
Filtratie 10 micron druk, 20 micron retour
Basisframe
Design
Loopwerken en armen (4)
Loopwerken afmetingen 1.6 m lang x 350 mm breed







Zeer goede prijs/kwaliteit en kwantiteit
Door een professioneel klein team is de klant
onmiddellijk geholpen
Volledig Belgisch makelij
30 jaar ervaring in constructie en glijbekisting
Nederlands bediening paneel met CE keuring

Aandrijving loopwerken Auxiliary overdrive/proportioneel
Werksnelheid/verplaatsing snelheidl0-6.7/0-24 m/min
Hoogte kolommen slag 900mm
Parallel armen 1360 mm
Leg In, Outside of Pad to Slab 533 mm
Leg Out, Inside of Pad to Slab 483 mm
Track Steering 4 Track, 35° LH/RH
Crab and Coordinate Steering Yes
Sensor System (6)
2 x hoogte tasters elektronisch/hydraulisch, 3 x sturing tasters
elektronisch/hydraulisch, feedback system door elektronisch/ hydraulische
taster
Cross-Slope Sensor Proportional/Electronic/Hydraulic
Noodstopp Stations 6 : 1 op bedieningspaneel, 1 op iedere poot,
1 bij transportband
Machine bediening
Motor sleutel slot
Engine Protection System ADEM A4 Engine Controller
Machinist controle RESET Systeem/Totally Enclosed
Gesloten bedieningspaneel tegen vandalisme
Het vouwen van de luifel voor bescherming tegen weersinvloeden
Trilnaalden Systeem
Standaard machine capaciteit voor 7 elektrische trilnaalden
Individuele regeling trilnaalden ( 3x ) min./max.
Vloeistof inhoud
Diesel 240 L
Hydrauliek olie 160 L
Motor koelvloeistof 25 L
Inhoud waterreservoir voor machine te poetsenWater 400 L
Hoge drukreiniger tot 172 bar
Transport Gegevens
Transport gewicht 18 ton (alleen de machine)
Minimum Breedte 2.5 meter
Hoogte: 3.2 m
Lengte: 6.5 m
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