MASZYNA DO UKŁADANIA
KOSTKI BRUKOWEJ

EVOBRUK 420

W oparciu o wieloletnie doświadczenie stworzyliśmy perfekcyjne narzędzie
do układania kostki brukowej. Łącząc niezawodność lekkiej miniładowarki
Avant z innowacyjnym chwytakiem hydraulicznym Hunklinger powstał EVOBRUK.

AVANT 420 + Hunklinger P01
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AVANT 420

HUNKLINGER P01

Dane techniczne:
• silnik Diesel Kubota D722 o mocy 20 KM
• masa własna: 1030kg
• szerokość: 1000-1095 mm
• prędkość maksymalna: 12km/h
• przepływ oleju: 31l/min, 185 Bar
• napęd hydrostatyczny na 4 koła
• przednie światła robocze (2 sztuki)
• amortyzowany fotel z podłokietnikiem i pasami
bezpieczeństwa

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• rotator obrotu ciągłego 360°
• pełni automatyczny hydrauliczny system sterowania
• ruchome boczne ramiona z adapterami do przesuwania kostki
• drążek dociskowy umożliwiający zepchnięcie
układanej warstwy kostki brukowej

łączy w sobie zwinność małej ładowarki z wysoką wydajnością i mocą. Ta ergonomiczna i komfortowa maszyna ma wystarczająco dużo miejsca – nawet rosły
operator będzie czuł się w niej swobodnie. Na uwagę
zasługuje doskonała widoczność na narzędzia, która zapewnia większą kontrolę oraz precyzję pracy.

MODEL 420

MOC SILNIKA
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
MAKSYMALNY UDŹWIG
SZEROKOŚĆ MASZYNY
PRZEPŁYW OLEJU

20 KM
220 - 275 cm
550 kg
1050 mm
31 l/min 185 bar

CHARAKTERYSTYKA
• lekka wersja układarki do kostki brukowej z pełnym hydraulicznym wyposażeniem
• możliwość układania wszystkich typów kostki
brukowej
• przeznaczona w szczególności do miniładowarek

Chwytaki Hunklinger zostały zaprojektowane tak, aby
podnieść i ułożyć każdy rodzaj kostki brukowej i płyt
chodnikowych o wysokości od 5 do 14 cm. Aby sprostać temu zadaniu, producent nieprzerwanie od 1998
r. prowadzi rozwój technologiczny swoich urządzeń,
przeprowadza testy śledząc równocześnie zmieniającą się ofertę asortymentową kostki brukowej.
Opatentowany system hydraulicznego sterowania firmy Hunklinger pozwala na zaciskanie się
szczęk bocznych (wyrównujących) oraz głównych
(chwytających) w jednym ciągłym cyklu umożliwiając przerwanie pracy w dowolnym momencie.
Rewolucyjnym rozwiązaniem jest także system
TWIST. Dzięki niemu można bezpiecznie podnieść warstwę kostki z palety, która została
krzywo
postawiona
np.
na
krawężniku.
HUNKLINGER P01

CIĘŻAR WŁASNY
CIĘŻAR WŁASNY KOSTKI
ZAKRES CHWYTANIA
WYSOKOŚĆ KOSTKI
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170 kg
300 kg
60-100 x 90-145 cm

5-14 cm
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