www.lebotec.nl
verkoop@lebotec.nl

Edisonstraat 47
6604 BT Wijchen

Tel: (0031) -(0)24-7111010

Boorstelling Nederfund voorzien van meer power.
Lebotec heeft de boorstelling van de fa. Nederfund voorzien van een nieuwe
Caterpillar motor. Door deze ingreep is het vermogen van deze machine
verhoogd met 50 %. Voor de aanpassing was het vermogen 100 kW nu 151
kW. Met dezelfde machine kan nu sneller gewerkt worden, dus meer produktie
met hetzelfde materieel. Ook is de motor milieutechnisch een vooruitgang, hij
is schoner en stiller. De nieuwe motor met koeler ging meer ruimte in beslag
nemen dan de oude, daardoor heeft Lebotec het chassis op deskundige wijze
verlengd. Omdat deze ingreep toch moest plaats vinden is de machine
compleet aangepakt. De machine is geheel gestript en opnieuw gespoten. Het
resultaat mag er zijn ( Zie foto’s). Door deze investering in preventief
onderhoud kan de firma Nederfund de komende jaren doorgaan met het
storingsvrij produceren van funderingswerk.
Mocht u overwegen uw machine een tweede leven te geven, neem dan contact
met ons op en bespreek de mogelijkheden.

.

Technische gegevens Eco 4500 VMDZ
Soort machine: Funderingsmachine met uitschuifbare onderwagen, m.b.v. cilinder
vertopbare makelaar, valgewicht / boorgewicht / trilblok, schuiftafel en schuifbed.
OUDE SITUATIE

SITUATIE NA AANPASSING
BIJ LEBOTEC
1500 mm

Transportbreedte
: 1500 mm
Lengte machine makelaar
Horizontaal en contragew.in
: 4700 mm
5200 mm
Breedte rupsen ingeschoven : 1500 mm
1500 mm
Breedte rupsen uitgeschoven : 2100 mm
2100 mm
Lengte basismakelaar
: 3,2 meter
3,2 meter
Verlengstukken (optioneel)
: 8,0 meter (totaal)
8,0 meter (totaal)
Max. lengte makelaar totaal
: 11,2 meter
11,2 meter
Max. schoorstand voorover
:
6°
6°
Schuiftafelslag
: 0,3 meter
0,3 meter
Rijwerk lengte
: 2370 mm
2370 mm
Lengte h.o.h sprocket/voorwiel : 1720 mm
1720 mm
Rupsband breedte
: 500 mm
500 mm Aantal
Looprollen
:
5/ kant
5 / kant
Aantal stempels
: 4(2 x voor, 2 x achter)
4 (2 x voor, 2 x achter)
Capaciteit 1e lier (pull-up lier) : 3000 kg (reeptrek)
3000 kg (reeptrek)
e
Snelheid 1 lier
: 80 m/min
80 m/min
Capaciteit 2e lier (hijslier)
: 1500 kg (reeptrek)
1500 kg (reeptrek)
Snelheid 2e lier
: 30 m/min
30 m/min
Type aandrijving machine
: Diesel-hydraulisch
Diesel-hydraulisch
Merk dieselmotor
: Cummins
Cat C6.6
Type dieselmotor
: 6 cilinder-in-lijn
6 cilinder-in-lijn
Vermogen
: 100 kW
151 kW
Max. boorkoppel
: 8-12 tonmeter
8-12 tonmeter
Totaal machine gewicht
: ca. 12,0 ton
ca. 12,5 ton
(incl. makelaar en kop, zonder valgewicht / boorkast / trilblok)

