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Stacionární sloupový nakladač MRG 75
VODOROVNÝ DOSAH 7,5 m
SVISLÝ DOSAH 3,7 m
NOSNOST 1,5 t
OTOČ 360°

Sloupový nakladač MRG 75

Sloupový nakladač MRG 75 s hydraulickým drapákem představuje
ekonomickou variantu nakládání různých materiálů na různá přepravní
zařízení.
Bezpečnost obsluhy je zajištěna ovládáním zařízení mimo pracovní dosah
drapáku. Varianty dálkového ovládání jsou po kabelu nebo rádiově.
Robustní konstrukce MRG 75 zajišťuje dlouhou životnost bez zbytečných
nákladů na údržbu. Konstrukce je dimenzována pro náročnou práci s
drapákem.
Velký dosah drapáku umožňuje plynulé a rovnoměrné nakládaní
nákladních aut nebo ukládání do požadovaných skladovacích prostorů.
Návrh zástavby sloupového nakladače provedený techniky BFBT je
součástí dodávky.

www.bfbt.cz

• stacionární nakládací zařízení s otočí 360°
• vodorovný dosah drapáku 7,5m
• hloubkový dosah drapáku 3,7m
• elektro-hydraulické dálkové ovládání
• úsporný hydraulický agregát součástí
zařízení
• robustní podpěrný sloup s mohutným
kotvením
• různé varianty ovládání
• maximální nosnost zařízení 1,5 t při max.
dosahu
• speciálně navržen pro práci s drapákem
• nejedná se o jeřáb
• možnost použití různých typů drapáků
BFBT
• montáž na klíč včetně uvedení do provozu
a zaškolení obsluhy
• záruční i pozáruční servis přímo od výrobce
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Drapáky BFBT vhodné pro MRG 75
Čelisťové drapáky HCL
Lehký čelisťový
řady HCL je
spojení vysokého
čelistí s úzkým,
rámem.

drapák
ideální
objemu
lehkým

Příslušenství sloupového nakladače
naklada MRG 75
Ovládání MRG75 hydraulicky na sloupu
Jedna z variant ovládání MRG75 je přímo
p
z
hydraulického rozvaděče umístěného
ěného na sloupu.

Polypové drapáky HP
Lehký polypový drapák
řady HP30 je vhodný pro
manipulaci se sypkými
materiály, průmyslovým
a komunálním odpadem.

Ovládání MRG75 elektro/hydraulicky
dálkovým ovládáním
Ovládací skříňka je osazena dvěma
ěma joy-sticky a
kabelem je spojena s hydraulickým rozvaděčem
rozvad
na sloupu MRG 75.

Hydraulický agregát
Hydraulický agregát je součástí
částí
dodávky sloupového nakladače.
če. Je v
několika
kolika variantách vybavení a
provedení.

Drapáky na dřevo HDL
Čelisťové
drapáky
na
dřevo
řady
HDL
se
vyznačují nízkou hmotností
a stavbou s horizontálním
hydraulickým válcem.
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Zvláštní příslušenství
íslušenství a provedení

• Natáčení svršku 330°
• Rádiové ovládání
• Drapák s pevným závěsem
• Prodlužovací nástavce drapáku
•
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