
HYDROBOX

Model  
med  øvre  tank

HYDROBOX  er  et  kompakt  hydraulisk  tilbehør,  der  kan  installeres  på  lastbiler  og  varevogne,  kan  installeres  på  alle  køretøjer  udstyret  med  hydraulisk  pumpe  eller  som  har  

mulighed  for  at  installere  det,  HYDROBOX  forvandler  disse  køretøjer  til  kraftfulde  og  økonomiske  kraftkilder  af  hydraulisk  værktøj  og  forskelligt  hydraulisk  udstyr  som  f.eks.  

spil,  hydrauliske  generatorer,  kraner,  kompressorer  osv...

48  x  30  x  45

Flow  L/min

HYDROBOX  er  i  bund  og  grund  en  komplet  professionel  hydraulisk  kraftpakke,  motoren  producerer  den  hydrauliske  kraft,  HYDROBOX  styrer  kraften,  med  HYDROBOX  

-køretøjer  undgår  at  transportere,  bugsere,  læsse  og  downloade  den  typiske  tunge  og  omfangsrige  elektriske  generator  eller  kompressorer,  køretøjerne  kan  strømme  ind  

autonomi  en  bred  vifte  af  værktøjer  og  udstyr,  der  normalt  bruges  i  eksterne  byarbejder,  i  vedligeholdelse  af  forsyningsledninger  og  også  i  operationer  til  redning  og  

civilbeskyttelse.

Trykstang

42  (flow  max  justerbar)

HYDROBOX  er  et  tilbehør  designet  til  professionel  brug,  der  optager  minimal  plads  om  bord,  kan  også  installeres  under  den  åbne  læsseplatform  på  lastbiler  (som  en  normal  

værktøjskasse),  det  kræver  ikke  godkendelser.  For  installationen  er  bare  nødvendigt  at  forbinde  HYDROBOX  til  gearpumpen  med  to  slanger  (suge  og  tryk),  og  køretøjerne  

vil  blive  omdannet  fra  en  simpel  transportvare  til  en  praktisk  og  alsidig  hydraulisk  autonom  kraftkilde  "på  hjul".

210  (tryk  max  justerbar)  2  

højeffektive  radiatorer  med  centrifugalblæser  

12  Volt  ON/OFF

Vægt  (kg)

Ventil

Radiator

Dimension  LxBxH  (cm)

38

3  veje,  åbent  center  med  aflastningsventil

POWER  PACK  POWER  PACK

Til  lastbiler  og  varevogne

elektrisk  blæser

Model  med  
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TEKNISKE  EGENSKABER  HYDROBOX

Machine Translated by Google



HYDROBOX

•  Power  maksimal  løbeøkonomi  og  praktisk  

funktion

•  Nem  at  installere  og  bruge

•  Altid  klar  til  brug  med  minimalt  

vedligeholdelsesbehov

•  Undgår  at  transportere,  bugsere,  læsse/

downloade  tunge,  omfangsrige  kraftenheder  af  anden  type

•  Alsidighed  og  total  udnyttelse  af  

køretøjet

•  Sikkerhed  og  maksimal  støjsvaghed

•  Minimal  plads  og  vægt  optaget  om  bord

POWER  PACK
Til  lastbiler  og  varevogne
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