VLT DETECTORES DE FOLGA
VLT DETECTORES DE FOLGA
Oferecemos nossos extremamente tolerantes,
Detectores de Folga com conjunto hidráulico.
Movimentos amplos, baixa manutenção, de fácil
manejo, geralmente com controle remoto por radio
freqüência incluindo modelos com ciclos de programas ao invés de operação manual.
Modelo Especial VLT 9054 PRC
A VLT fornece seu modelo especial VLT 9054 PRC, o
qual tem as mesmas especificações do VLT 9052 PR,
mas o conjunto hidráulico tem um par de válvulas
adicionais para conectar um dos Equipamentos VLT
Simulador de Peso.

Chapa da Esquerda

Chapa da Direita

Chapa da Esquerda

VLT 9052 PR oferece ciclos de programa manual
ou automatizado para mais de 16 movimentos.

Chapa da ireita

O modelo VLT 9043 tem
8 movimentos das placas.

Especificações Técnicas:
Modelo

VLT 9043/EURO

VLT 9052/PR/CR

VLT 9054/PRC/CR

Peso máximo do eixo
Peso máximo da roda
Movimento total máximo
Máximo de movimento cada lado
Força horizontal invertida
Força horizontal em cada placa
Programa Veículos de cargas leve, para veículos de passeio
Programa Veículos de carga leve e veículos de passeio
Porta de conexão adicional para simuladores de carga

20000 kg
10000 kg
200 mm
100 mm
60 kN
30 kN
não
sim
não

20000 kg
10000 kg
200 mm
100 mm
60 kN
30 kN
sim
sim
não

20000 kg
10000 kg
200 mm
100 mm
60 kN
30 kN
sim
sim
sim

Facilidades especiais para movimentos de direção

não

não

não

Dimensões do poço
Potência do motor
Fornecimento de eletricidade
Ciclos de programa automatizados
Programa manual
Controle remoto / lâmpada móvel
Movimento das placas

Todos os modelos 725 x 985 x 160 mm, utilize estrutura VLT 9005/T2 ou VLT 9006/T2
3.0 kW
230 / 400 V, 3 Ph, 50 Hz
não
sim
sim
sim
sim
sim
com cabos
cabos ou rádio freqüência
8
>16
>16

Pelas contínuas inovações e desenvolvimento dos produtos, a VLT se reserva o direito de fazer alterações sem prévio aviso.
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