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FÖRDELARE & TRANSPORTÖR

Fördelare
& transportör
Är Ni trötta på att släpa tunga pumpslangar och hål-

la en tung 3” eller 4” slang vid utläggningen av betongen? Nu finns det hjälp att få med betongfördelaren och transportmaskinen från Line Dragon i
USA.
Line Dragon maskinerna har var sina 13 Hk Honda
bensin motor som genererar kraft över ett komplett
hydraulsystem som driver och styr maskinen. Line
Dragon maskinerna styrs via radio styrningen och
kan förflyttas över armering, värmegolv, bjälklags
kassetter, bärlager mm, fram, bak, vertikalt (krabbstyrning) och fördela betong i hela 3600. Båda
maskinerna är radiostyrda med full hydrostatisk
kontroll och kan manövreras säkert på avstånd,
vilket gör Er personal mer effektiva, med lägre kostnad som följd. Utläggningen går fortare och man
kan använda större stenmax (speciellt vid parkeringshus) då man inte är begränsad av slangens diameter och arbetet med att manövrera slangen för
hand!
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Hydraul lyft och
gripklo

Hydraulkylare

Fakta:

Line Dragon

Vikt
* Utläggaren

600 kg

* Transportören

545 kg

Bredd

130 cm

Längd

176 cm

Motor

Honda GX390, 13 hk

Bensintank

6,1 Lit

Bensin förbrukning

approx 2,0-2,5 l/h

Gripklo

Hydraultank

Fällbar bärplåt för slang
3600 rotation
Radio
styrningsenhet
Hydraulolje kylare

Kraftiga
lyftöglor
12V batteri

4 hjuls drift och styrning

Elstart

Gummifylda däck

Std. 4” och 3” slang,
5” kan ordnas

Line Dragon maskinerna väger ca 410 respektive 450 kg och körs på breda, gummifyllda däck, vilket gör att vikten
fördelas jämnt och blir minimal per cm2.
Line Dragon “betongfördelaren” anslutes i slutet av pumpslangen och distribuerar betongen som pumpas av pumpbilen.
Line Dragon “transportören” placeras mellan ca 6 -12 meter innan betongfördelaren som flyttar pumpslangen och håller
undan för betongfördelmaskinen samt flyttar bort demonterade slangar.
ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen
kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.
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