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Wyciągarka hydrauliczna
Dragon Winch HIDRA DWHI
18000 HD ze sterowaniem
Cena

4 842,00 zł

Cena produktu

5 380,00 zł

Numer katalogowy

DW_DWHI18000HD

Producent

DRAGON WINCH

Bezpieczne zakupy

Opis produktu
Wyciągarka hydrauliczna Dragon Winch HIDRA DWHI 18000 HD ze
sterowaniem.
DRAGON WINCH HIDRA to nowoczesne wyciągarki hydrauliczne, które ze względu na prostotę obsługi oraz bardzo
wysoką wytrzymałość, sprawdzają się w przypadku ciągników, dużych lawet i nie tylko. Urządzenia z tej serii posiadają
bardzo zróżnicowane parametry techniczne i wyposażone są w różne akcesoria, dzięki czemu znajdziecie Państwo wśród nich
model dostosowany do Waszych potrzeb.
Polecamy je nawet tym osobom, dla których wciągarki samochodowe są niezbędne w najtrudniejszych warunkach – te z serii
HIDRA z całą pewnością sprawdzą się doskonale.
Seria DRAGON WINCH HIDRA to wyciągarki hydrauliczne. Najważniejszą cechą tych wyciągarek jest bardzo długa żywotność
oraz wysoka odporność na ciężkie warunki pracy.
Seria HIDRA dedykowana jest:
- dużym lawetom,
- ciągnikom pomocy drogowej

Charakterystyka:
Napięcie: 12 V lub 24 V
Zasilanie hydrauliczne
Uciąg: 18 000 lb/ 8 165 kg
Przekładnia: dwustopniowa przekładnia planetarna
Redukcja: 33:1
Maksymalne ciśnienie oleju: 14 Mpa
Maksymalny przepływ oleju: 5-65 l/min
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 28 m
Wymiary (LxWxH): 545 mm x 206 mm x 257 mm
Waga zestawu brutto: 72 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm
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Zawartość zestawu:
wyciągarka
lina stalowa
hak
zestaw 2 elektrozaworów
rozdzielacz oleju
przewody ciśnieniowe
prowadnica 4 rolkowa
pilot przewodowy
pilot bezprzewodowy
śruby montażowe
paragon lub faktura vat

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Napięcie: 12V , 24V

O DRAGON WINCH
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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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