
Kwestionariusz stacji rozładunku BIG - BAG

Wyposażenie dodatkowe:

TAK

NIE

Regulacja wysokości stacji  Big - Bag do rozmiaru worka Big - Bag:
Stala wysokość

Regulacja wysokości według przestawianych pozycji na konstrukcji

Regulacja wysokości za pomocą zawiesia łańcuchowego regulowanego

 Urządzenie wspomagające wysyp materiału- dwupłytowe.
 (tylko dla typu z zapięciem kleszczowym)

 Urządzenie wspomagające wysyp materiału z wibratorem.
(tylko dla typu z zasypem stożkowym)

Zasuwa pod
wysypem:

 -  ręczna
 - pneumatyczna
 z napędem elektrycznym

Sposób zawieszenia uszu Big - Bag (dla różnych worków):

Trawersa
Inny

Konstrukcja stacji:

Stalowa
Nierdzewny (AISI 304)

Zespół zapięcia kleszczowego:

Stalowy
Nierdzewny (AISI 304)

Alternatywnie przy stalowym zespole zapięcia kleszczowego,
wewnętrznywysyp nierdzewny (AISI 304)

Wciągnik



Trawersa:

Bez podania koloru RAL  stacja Big-Bag zostanie wykonana w
kolorze standartowym RAL 6001.

Stalowa
Nierdzewna

Malowanie konstrukcji stacji Big - Bag:

Malowanie proszkowe kolor RAL

Cynkowanaogniowo

Specyfikacjaworka Big - Bag

Materialw Big - Bag:
Całkowity ciężar zawartości Big -Bag:                  kg

Specyfikacja trawersy  do wózka widłowego

Wymiary:                     Standart:
mm
mm
mm

  Standart:  (51 mm)

   Wymiar:      J             mm

Uwagi:

Specyfikacja trawersy do wciągnika.

                   Firma: / adresa, telefon, e-mail /   Imię i nazwisko osoby upoważnionej /podpis/

wymiary:

A:
B:
C:
D:
E:
F:

(1 000 mm)
(1 000 mm)

(1 500 mm)
(300 mm)
(450 mm)
(300 mm)

Standart

(1 220 mm)

(230 mm)

(90 mm)

G
H
 I

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Prosimy o odesłanie zwrotnie wypełnionego kwestionariusza na e-mail rataj@rataj.cz. Po otrzymaniu kwestionariusza
skontaktujemy się z Państwem w celu przedstawienia oferty. Dziękujemy.

............................................................................................. .............................................................
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