One Step Further

WOODLINER
Nové kritériá v lanovom priližovaní

WOODLINER
Lanový systém

Nové kritériá v
lanovom priližovaní

trasová automatika pre čiastočne automatizovaný chod

silný pohon všetkých kolies s veľkými
kotúčmi zabezpečuje ochranu lana

dvojité pojazdné kladky zabezpečujú kľudný
chod a bezproblémový prechod bodkou

dvojité diaľkové ovládanie „KONRAD“

Inovácia WOODLINER prináša v porovnaní s bežnými
lanovými zariadeniami obrovské hospodárske a
pracovno-technické výhody.
■ Minimálna doba montáže ■ Trasová automatika
■ Silný priťahovací výkon ■ Vysoká jazdná rýchlosť
Je to diaľkovo ovládaný, samostatne jazdiaci vozík, ktorý
umožňuje prácu bez ťažného, pomocného a vratného lana
vo všetkých terénoch.

■ Nízke prevádzkové náklady
■ Vhodný pre lanovú bodku

Vozík WOODLINER je veľmi vhodný pre približovanie nadol s
kombistrojom MOUNTY, ale aj ako vozík v kombinácii s inými
lanovými systémami.
Dá sa použiť pri preprave smerom nahor, ale špeciálne aj nadol a horizontálnym smerom.

Približovanie s WOODLINERom
v porovnaní s bežným približovaním
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Bežná približovacia metóda

Približovanie systémom WOODLINER

Súčasti:

Súčasti:

■ lanovka s navijákmi pre nosné, ťažné, vratné, resp.pomocné lano

■ španovací systém nosného lana

■ univerzálny vozík

■ obsluha: 2 osoby

■ obsluha: 2-3 osoby

veľký chladič pre motor
a hydraulickú sústavu

■ lanový vozík WOODLINER

výkonný naftový motor

optimálny vývod ťažného
lana pre maximálny pohyb s
nákladom počas jazdy

robustný oceľový rám s integrovanou
naftovou a hydraulickou nádržou

silný naviják ťažného lana, ktorý
je použiteľný aj počas jazdy

Technické údaje,
ktoré presvedčia

Woodliner 3000
Ťažná sila

25-30 kN

Hmotnosť

Hnací výkon

73,5 kW/100 koní

Rýchlosť jazdy

0-6 m/sek.

Priemer nosného lana

22 mm

d

1650 mm

Priemer ťažného lana

12 mm

š

1490 mm

Dĺžka ťažného lana

80 m

v

660 mm

1170 kg

Rozmery

Technické údaje zodpovedajú štandardnému vyhotoveniu. Iné vyhotovenia na požiadanie. Technické zmeny vyhradené.
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