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Wyciągarka Dragon Winch
TRUCK DWT 20000 HD
Cena

3 599,00 zł

Cena produktu

3 990,00 zł

Numer katalogowy

DW_DWT20000HD

Bezpieczne zakupy

Opis produktu
Wyciągarka Dragon Winch TRUCK DWT 20000 HD.
Seria DRAGON WINCH TRUCK to super silne i wytrzymałe wyciągarki przewidziane do najcięższych warunków pracy.
Model DWT 20000 HD dedykowany jest do:
samochodów użytkowych

Charakterystyka:
Napięcie: 24 V
Moc: 9 KM
Uciąg: 20 000 lb/ 9 072 kg
Przekładnia: trójstopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 450:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 28 m
Wymiary (LxWxH): 620 mm x 214 mm x 290 mm
Waga zestawu brutto: 74 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm/ 254 mm x 165 mm

Zawartość zestawu:
wyciągarka
lina stalowa
hak
zestaw sterowania wraz z okablowaniem
prowadnica 4 rolkowa
pilot przewodowy
pilot bezprzewodowy
śruby montażowe
paragon lub faktura vat
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Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)
obciążenie liny

kg

brak

4532

5443

9072

prędkość liny

m/min

6,5

3

2,5

1,9

pobór prądu

ampery

60

170

190

280

1

2

3

4

9072

7330

6149

5296

5

11,5

19

28

Siła uciągu w zależności od warstwy liny
warstwa liny
uciąg liny

kg

ilość liny na bębnie m

O DRAGON WINCH
Wyciągarki DRAGON WINCH są najbardziej zaawansowanymi technologicznie maszynami tego typu na rynku. Zastosowanie
innowacyjnej technologii oraz najwytrzymalszych materiałów gwarantuje najwyższą jakość i sprawność, nawet w
ekstremalnych warunkach pracy. Wyciągarki poddawane są nieustannym testom, a ich wyniki potwierdzają trwałość i
niezawodność materiałów z których są wykonane. Najwyższej klasy specjaliści oraz własne centra badawczo-rozwojowe tworzą
innowacyjne rozwiązania, które wyprzedzają potrzeby rynku oraz wyznaczają nowe standardy na przyszłość.
Co wyróżnia DRAGON WINCH?
Doskonała jakość produktów, wykonanych z najwyższej jakości materiałów
Nowoczesne technologie produkcji z wykorzystaniem najnowocześniejszych maszyn
Innowacyjne rozwiązania
5 lat gwarancji
Największy na rynku wybór wyciągarek
Profesjonalne i szybkie serwisy
Szybki termin realizacji zamówienia
Partnerskie relacje z Dystrybutorami i Klientami
Nasze produkty posiadają wszelkie, niezbędne certyfikaty
Działamy zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności w biznesie
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