МИНИТРАКТОР „Железен кон” за дърводобив
Производство на фирма KAPSEN Чехия

Малка верижна машина, предназначена за извоз на трупи до главен път или склад.
Поради компактните си размери минитрактор „Железен кон” е изключително удобен
за движение между дърветата и по много тесни пътища!
- дължина 230 см
- ширина 120 см
- височина 162 см
Непретенциозна ходова част (с хидравлична трансмисия), съставена от:
- пневматични гуми и гумени ходови вериги с метални водачи
- назъбени ребра от стоманен профил
Осигуряват безпроблемно придвижване по всякакви терени през лятото и зимата,
като запазват терена и гарантират добро сцепление.
Специализирано оборудване
- подвижна платформа (щит)
- кран, оборудван с лебедка
Напълно се облекчава работата по:
- изтеглянето на трупите до машината
- закрепването на единия им край към подвижната платформа
- фиксирането му върху корпуса на машината
Пълно дистанционно управление
- на двигателя и ходовата част
- на намотаването и размотаването на въжето на лебедката
- на свалянето и повдигането на работната платформата (щита)
- на включване и изключване на светлините
Работата с машината е лесна и безопасна.
Възможно е намотаване или размотаване на въжето на лебедката и докато машината
„Железен кон” е в движение.
Произвежда се в два варианта (според желанието на клиента)
- с ръчно управление
- с дистанционно управление

Технически данни на машината
Двигател
Briggs & Stratton Vanguard

Бензинов, четиритактов, с мощност 18 к. с.
Обем на резервоара 8,5 литра

Теглително усилие

1000 кг

Скорост на движение

4-6 км/ час

Хидравлична система

Максимално налягане 180 bar
Обем на системата 20 литра

Лебедка

Хидравлична, с 35 м стоманено въже
Диаметър на въжето 6,5 мм

Общо тегло на машината

1000 кг

Цени
За модел “KAPSEN-18” - без дистанционно управление: 17 490 €
За модел “KAPSEN-18RC” - с дистанционно управление: 20 113 €
Цените да се разбират:
- в склад в Чехия (без включен транспорт)
- без ДДС (ако се плаща в BG лева към фирмата - представител РЕА ТЕХ ЕООД)
Възможно е и директно плащане към производителя в Чехия. Тогава се превежда
левовата равностойност (на посочената цена в евро) и клиентът получава фактура
директно на името на своята фирма.
Цена за транспорт Чехия - София: 450.00 €
Ако клиентът има собствен транспорт или получи по-добра оферта за транспортиране на
машината до България, той може сам да осъществи доставката.

За контакт: инж. Христо Чичанов
моб. 0888 771 971
РЕА ТЕХ ЕООД
www.reatech-bg.com

Общ вид на машината Размери

Малката верижна машина „Железен кон” е предназначена за извоз на трупи до главен път
или склад. Изключително компактна и маневрена! Произвежда се от фирма KAPSEN Чехия.
От 2007 година досега са продадени 170 машини в Словакия, Швеция, Полша, Румъния,
Белорусия, Швейцария.
Дължина 230 см/ Ширина 120 см/ Височина 162 см/ Тегло 1000 кг

Технически характеристики

Двигател

“Brigs & Stratton Vanguard”
бензинов, четиритактов, двуцилиндров

Хидравлична система

Максимално налягане 180 bar
Обем на системата 20 л.

Динамични характеристики

Скорост на движение 5-6 км/ час
Теглително усилие на лебедката 1000 кг
Подемно усилие на крана 1000 кг

Ходова част
Гумени вериги, съставени от по две гумени ленти със стоманени водачи за гумите и ребра
от назъбен стоманен профил. Лесни за сервиз! Запазват почвата и позволяват машината да
не затъва, като гарантират пълното предаване на теглителното усилие на двигателя върху
терена. Пълно хидростатично задвижване.

Специализирано технологическо оборудване

Кран Хидравличен, с подемно усилие 1 тон
Лебедка Хидравлична, с въже Ø 6,5 мм и дължина 35 м
Подвижна платформа (щит) За фиксиране и повдигане на трупите при транспортиране

Ръчно управление
за модел KAPSEN-18

Пълно дистанционно управление
за модел KAPSEN-18RS

Технологичен процес
Фиксиране края на трупите към въжето на
лебедката и изтегляне до машината.
Щитът е в спуснато (долно) положение.

Повдигане края на трупите
посредством щита върху
корпуса на машината.

Транспортно положение
Трупите са повдигнати върху
корпуса на машината.
Щитът е във вдигнато (горно)
положение.

Транспортиране на машината

Размерите и теглото на машината позволяват транспортиране дори с обикновено
туристическо ремарке!

За допълнителна техническа информация, цени и условия на плащане контактувайте
с оторизирания диструбутор на KAPSEN за България РЕА ТЕХ ЕООД
Лице за контакт: инж. Христо Чичанов
София 1407
кв. Кръстова вада
моб. 0888 771 971
reatech.bg@gmail.com
www.reatech-bg.com

