Robot-Ventildragare
Ventildragare för att enkelt manövrera och motionera samtliga ventiltyper.
KZ Handels har tillsammans med Göteborgs VA-Verk utvecklat detta hjälpmedel
som används dagligen i de flesta av Sveriges kommuner.
Med ett enkelt handgrepp rullas dragaren ut ur fordonet och man får ett
vridmoment till sin hjälp som vida överstiger det som man med mänsklig kraft
kan frambringa.
Arbetsområdet är en radie på över 2,5 meter bakom fordonet!
Eftersom som vridmomentet är steglöst reglerbart är det omöjligt att
”dra sönder” ventiler vid korrekt handhavande!

Arbetshuvudet har en räckvidd som når upp till
2,5 meter bakom fordonet vilket gör att flera ventiler
kan manövreras utan att fordonet behöver flyttas.
Vridhuvudet är helt viktlöst då det är upphängt i en gasfjäder
och allt vridmoment leds över till fordonet. Detta innebär att
belastnings och förslitningskador i samband med stängning av
ventiler minimeras.
Ett stort alternativ av montagemöjligheter för att anpassa maskinen för
just er verksamhet finns. Bland några kan nämnas montage på befintlig kran
(typ HIAB eller motsv.) montage på släpkärra eller på stativ tillverkat för
gräv eller lastmaskiner!
Artikelnummer

Benämning

5010

Ventilrobot komplett med 2 adaptrar och elsats 12V

5021

Stor adapter

5022

Liten adapter

5024

Gasfjäder till ventilrobot

5025

Säkring till ventilrobot

5036

Fjärrvärmeadapter

5026

O-ringsats komplett
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Robot-Ventildragare
Bilder
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Robot-Ventildragare
Specifikationer

Effekt på hydraulaggregat:
Anslutningsalternativ:		
Max arbetstryck:			
Nominellt/max vridmoment:
Antal varv/minut:			
Längd/bredd/höjd:		

2200watt
12-48V DC, 220-440V AC eller fordonshydraulik
175bar
630Nm/840Nm
ca 25 varv/minut
1500/250/700

1

Hydraulaggregat

8

Dragande gasfjäder

2

Hydraulmotor

9

Rostfri skena

3

Riktningsspak

10

Led

4

Vridmomentsvisare

11

Strömställare

5

Manöverarm

12

Elkabel

6

Vridbar åkvagn

13

Hydraulslangar

7

Ventilhylsa

Kontakta oss gärna för att se de
stora fördelarna med att slippa dra
ventilerna för hand!
Vi demonstrerar på plats!
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