TS-2000
Suport remorcă
Vă prezentăm un suport de remorcă,
pentru sarcini grele, ce asigură un
sprijin sigur, pentru semiremorci parcate la rampa de andocare. Suportul
pentru remorci TS 2000, produs de Rite
Hite, este un suport robust, care face
ca rampa de andocare să fie mult mai
sigură.
Previne ridicarea nedorită a remorcii
Când stivuitorul încarcă remorca,
aceasta poate deveni mai grea în partea
din faţă, ducând astfel la ridicarea
remorcii, în partea din spate.Această
situaţie nedorită poate fi prevenită cu
suportul de remorci TS 2000.
Previne prăbuşirea remorcii ca urmare
a cedării picioarelor de calare

Rareori folosite sau ruginite, picioarele
de calare ale camioanelor pot ceda, sub
greutăţi mari.Cu suportul de remorci TS
2000, remorca rămâne sprijinită şi astfel se minimizează acest pericol.
Îmbunătăţeşte ergonomia
şi uşurinţa în folosire.

Manivela, uşor de folosit şi mânerele
lungi pentru poziţionarea suportului,
asigură o utilizare facilă a acestuia:
} Totul conform reglementărilor CE
aplicabile

M I N I M I Z E A Z Ă A CC I D E N TE L E D E L A R A MP A D E
A N D OC A RE L A Î N CĂRC A RE A / D E S CĂRC A RE A
REMORC I L OR
Suportul de remorcă TS2000 se poziţionează sub partea din faţă a
remorcii şi astfel, previne accidentele cauzate de ridicarea spatelui
remorcii, sau de cedarea picioarelor de calare.

CARACTERISTICI

TS-2000
Specifications

Placa superioară 150 x 760 mm
Mânere lungi şi late pentru
poziţionare cât mai uşoară

 apacitate statică maximă: 227 kN
} C
} Înălţime suport închis : 1065 mm

Înălţime suport extins: 1400 mm
}	
} Suporţi cu înălţime redusă - la cerere

} Număr necesar de rotiri pentru
fiecare 25 mm ridicare: 4
} Greutate proprie: 100 kg
} Mânere lungi de 405 mm

Manivelă simplă 300 mm

Garanţie 3 ani
}	

- Întotdeauna în poziţia
gata-de-folosit
- Acţionarea facilă asigură
folosirea corespunzătoare
a suportului, crescând
astfel siguranţa

Construcţie
robustă, din ţeavă
rectangulară de
140 mm

- Reduce considerabil
întreţinerea

Dotare opţională: a treia roată pentru transport.
Această a treia roată permite manevrarea şi poziţionarea
mai uşoară a suportului TS-2000 în condiţii normale de
operare. Se livrează ca dotare opţională la produsele
noi sau se poate monta retroactiv si la sistemele TS
2000 existente..

Placă de bază mare
405x510 mm

Roţile cu bandaj din cauciuc
solid cu diametrul de 405
mm, în combinaţie cu bara
pentru picior, facilitează
folosirea suportului pe orice
tip de suprafaţă

Patru găuri de
scurgere, previn
acumularea apei în
suport

Previne răsturnarea remorcii din cauza cedării picioarelor de calare
şi ridicarea spatelui remorcii
O remorcă poate cădea cu stivuitor şi stivuitorist înăuntru, creând astfel o situaţie periculoasă.

Cedarea picioarelor de calare

Ridicarea spatelui remorcii
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