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 9.043/EURO

Detector de jocuri cu agregat hidraulic, cursa de miscare mare de 100 mm in fiecare directie, forta 

totala maxima de 60kN cu 8 miscari, potrivit pentru masinile cu axa tandem si pentru suspensiile 
pneumatice, sarcina max de trecere peste stand este de 20 tone pe axa

1

9.052       
/ PR / RF

Detector de jocuri cu agregat hidarulic, cursa de miscare mare de 100 mm in fiecare directie, forta 
totala maxima de 60kN cu 16 miscari, potrivit pentru masinile cu axa tandem si pentru suspensii 
pneumatice, sarcina maxima de trecere peste stand este de 20 tone pe axa. Cu comanda cu radio-
fregventa.

1

ECO EUROPEAN CONSULTING SRL  SATU MARE EXECUTA:  MONTAJ,  SERVICE IN GARANTIE SI 
POSTGARANTIE AL TUTUROR ECHIPAMENTELOR VLT

Detectoare  de  jocuri  (camioane)

B
U
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9.052       
/ PR / CR

Detector de jocuri cu agregat hidraulic, cursa de miscare mare de 100 mm in fiecare directie, forta 
totala maxima de 60 kN cu 16 miscari, potrivit pentru masinile cu axa tandem si pentru suspensiile 
pneumatice, sarcina maxima de trecere peste stand este de 20 tone pe axa. Cu comanda cu cablu.

1

9.054        
/ PRC / CR

Aceeasi unitate ca si VLT 9052 PR / CR, forta totala maxima 60 kN, cu 16 miscari, dar cu set  

de valve extra, pentru conectarea simulatorului de sarcina la aceiasi pompa hidraulica. Sarcina de 
trecere peste stand max. 20 to pe axa. 

1

ECO-9054 RAMA PTR. DETECTOR DE JOCURI 1
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Echipamentul prezentat este un model robust, cu viteză mare de deplasare a plăcilor, fiabil, uşor de 
folosit şi manevrat.    Acest modelel este prevăzut cu telecomandă cu lanternă, cu transmisia comenzilor 
prin cablu. Lanterna este prevăzută cu un bec puternic cu halogen, obţinându-se o foarte bună iluminare 
a articulaţiilor inspectate. Plăcile mobile pot avea două direcţii de mişcare, în două sensuri (în cruce), 
rezultând 8 combinaţii de mişcare posibile, sau 4 direcţii de mişcare, în două sensuri, rezultând 16 

Toate modelele sunt prevăzute cu telecomandă cu lanternă, cu transmisie a comenzilor prin cablu sau 
unde radio. Lanterna este prevăzută cu un bec puternic cu halogen, obţinându-se o foarte bună iluminare 
a articulaţiilor inspectate. Plăcile mobile pot avea două direcţii de mişcare, în două sensuri (în cruce), 
rezultând 8 combinaţii de mişcare posibile, sau 4 direcţii de mişcare, în două sensuri, rezultând 16 
mişcări posibile (cruce-diagonală). În plus, echipamentul VLT 9052 PR vă oferă posibilitatea programării 
prealabile a unei secvenţe de mişcări.

Detectoare  de  jocuri  (camioane)

mişcări posibile (cruce-diagonală). Echipamentul VLT 9054 PRC oferă posibilitatea programării prealabile 
a unei secvenţe de mişcări. Deasemenea are posibilitatea efectuarii programului in mod automat.  
Optional se poate conecta la simulatorul de sarcina (incarcare punte )
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18.540
Simulator de sarcina pentru conexiunea pe unitatea pompei hidraulice a detectorului de 
jocuri VLT 9054 PRC. Forta maxima 4.000 kg 

1

18.560
Simulator de sarcina pentru conexiunea pe unitatea pompei hidraulice a detectorului de 
jocuri VLT 9054 PRC. Forta maxima 6.000 kg. 

1

18.530
 Simulator de sarcina pentru conexiunea pe unitatea pompei hidraulice a detectorului de 
jocuri VLT 9054 PRC. Forta maxima 10.000 kg. 

1

ECO-18540 RAMA PTR.SIMULATOR DE SARCINA 1

Simulatoare de sarcină pe punte, conectate la det joc     VLT 9054 PRC

Simulatoare de sarcină pe punte  -  conectate la detectotul de jocuri
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