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PODRŤOVACÍ  ČELO  PC – 10

      
Typ: PC - 10  je zařízení sloužící k souvislému a rovnoměrnému posypu ploch kamenivem, zvláště při

provádění penetračních úprav vozovek. Vzhledem k rozsahu otevření hradítek až do výše 200 mm je
možné s tímto zařízením provádět pokládku podloží s kamenivem hrubé frakce.
Typ PC – 10 je určen pro montáž na vozidla TATRA 815.

 I. POPIS ZAŘÍZENÍ
Podrťovací čelo je nesené na korbě vozidla a je pevně namontované místo zadního čela korby. Je opatřeno 6-
ti  hradítky,  která jsou pneumaticky ovládána a umožňují  otevření  štěrbiny do výše 200 mm. Zařízení  také
umožňuje  otevírat  samostatně  jednotlivá  hradítka nebo jejich skupiny,  čímž je možno dosypávat  užší  pás
vozovky z levé nebo pravé strany. Výška posypové vrstvy se řídí hydraulicky ovládanou klapkou v celé šířce
drťovacího čela s možností plynulého otevření až do výše 200 mm.
Výrobek je schválen pro provoz na pozemních komunikacích. 
To umožňuje dovoz materiálu ze skládky na pracoviště bez demontáže podrťovacího čela !!!

II. HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Výška 1 361 mm
Šířka 2 846 mm
Délka    747 mm
Štěrbina - šířka 2 738 mm

- výška    200 mm
Tlak v ovládacích větvích hydraulického systému      16 Mpa
Počet ovládcích hydraulických okruhů        1 pár
Hmotnost       440 kg

Dodací lhůta  6 – 8 týdnů
Záruční lhůta   24 měsíců
Servis do  48 hodin

III.  PŘIPOJENÍ NA VOZIDLO
Mechanické připojení - do stávajících závěsů zadního čela korby s dalším pojištěním
Hydraulické okruhy - pomocí rychlospojek na hydraulické okruhy pro sklápění přívěsu
Elektrické okruhy - pomocí vícekolíkové zásuvky z vozidla
Dálkové ovládání - pomocí vícekolíkové zásuvky z podrťovacího čela

Jsme připraveni podat Vám jakékoli další informace.
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