 STETTERמערבל בטון C2
אני מתכבד להציע לך את המערבל מהדגם הוותיק והמוכר של חב' .STETTER
הדגם נמכר ברחבי העולם ובישראל בעשרות אלפי יחידות ונחשב לאמין ביותר .

בדגם הושם דגש על מס' נקודות:
• קו מים גבוה בדוד – למניעת שפיכת בטון בנסיעה.
• יכולת ערבול גבוהה 5 -סיבובי ספירלות בדוד.
• פריקה נוחה למשאבה או סל מנוף – ע"י הזזה מלאה של מערכת השקתות ופריקה ישירות
משוקת "המכנסיים".
• מערכת ספירלות מחוזקת כולל פלח הגנה בחלק העליון של הספירלה.
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 STETTERמערבל בטון C2
מפרט טכני של דגם  C2-Versionדגם : PTO
 דגם . AM 9 FHC2 הנעה ע"י מערכת  PTOשל המשאית. שימוש בחומרים קלים במשקל . מרכז כובד נמוך ב  80ממ ביחס לדגם הישן .מאפשר יציבות גדולה יותר של המשאית עםהמערבל.
 מערכות הידראוליות של חב'  Rexrothתוצרת גרמניה. מצנן הידראולי עם מאוורר קירור נישלט תרמוסטט . קו מים 10250 :ליטר. מיכל מים  650ליטר  ,לחץ אוויר. גיר מדגם  ZFגרמניה. ספירלות בעובי  5ממ. מעטפת בעובי  5ממ לכל הדוד )למעט לאחר הטבעת (. פלדה נגד שחיקה מסוג  CHSND 10עשירה בכרום וניקל . גישה נוחה להחלפת רוליקים וניקיון . שוקת קבלה מוגדלת ומשופרת. מעטפת כפולה בכל השקתות להבטיח עמידות בפני שחיקה. מרפסת עליונה למפעיל עם עמדת שטיפה הכוללת צינור עליון. חלק אחורי סגור יותר למניעת השפרצת בטון בזמן הפריקה. שוקת ראשונה  1.25מ' מסתובבת. שוקת שניה  1מ' עם הגנה כנגד שחיקה . שוקת שלישית  1מ מתכת עם הגנה כנגדשחיקה .
 שעון מים מתוצרת MADDALENAאיטליה גדול ואיכותי לקריאה קלה .
 שעון שקיעה . שתי שכבות של צבע יסוד. ממטרות.שירות  ,שירות  ,שירות ...
כאשר המערבל הטוב ביותר מגובה בניידות שירות שטח זמינות ומוכנות לקריאה בכל רגע ומוסך
מרכזי מקצועי המאובזר במיטב הציוד והחלפים ,לך רק נותר להמשיך ולהיות מרוכז בעשייה
היום יומית ובעבודה המאומצת .
מימון עסקי

פיתרונות מימון חוץ בנקאיות על ידי
חברת דויטשה קפיטל שאל את הסוכן.
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