Mobiele kabeltreklieren ML2000—ML5000 ®

beschermd met Europese modelregistratie

Leverbaar met 2.000, 3.000, 4.000 of 5.000 kg trekkracht.
Ontwikkeld samen met de Duitse lierenbouwer “Jakob Thaler”: al sinds
1958 zeer succesvol in kabeltreklieren in o.a. de veeleisende Duitse
aannemerij.
Uiterst betrouwbare technologie in een moderne uitstraling. Veel
produktvoordelen stellen de kabellegger in staat zijn werk efficiënter,
veiliger
en makkelijkervering
te doen.
•
Onafhankelijke
•
Goedgekeurd voor snelverkeer
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Handbediend centraal hydraulisch hefsysteem
•

CE—markering

Opties :
verlengde draaghanden voor de opname van kleinere haspels,
hydraulische
overhaspelmachine voor op– en afwikkelen (ook voor
1
glasvezelkabel), stralen en metalliseren.
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Mobiele kabeltreklieren ML2000—ML5000 ®

•

Betere motorprestaties (veelal beter op trekkracht, levensduur, stiller, trillingsvrijer)

•

Volhydraulische traploze snelheidsregeling, vanaf “nul” (makkelijke bediening,
voorkoming beschadiging van de kabel)

•

Grotere kabellengtes mogelijk (bredere inzetbaarheid van de lier)

•

Solide plaatstalen en afsluitbare afdekkap (uit staal, eenvoudig en snel te openen en te
servicen, geen tijdrovend openschroeven, afsluitbaar tegen vandalisme)

•

Veel grotere stabiliteit van de kabeltreklier (het flinke gewicht maakt dat de lier stevig
op zijn plek staat, veel betere gewichtsverdeling : de lieren hebben niet de motor en
kaapstanders aan één zijde en de liertrommel aan de andere zijde, waardoor bij het
leegtrekken van de trommel deze lieren perfect in balans blijven)

•

Uitlooprol is 360° draaibaar (hogere flexibiliteit dan bij veel concurrerende modellen)

•

In hoogte verstelbare dissel voorzien van oplooprem (hoge flexibiliteit : de lieren kunnen zo eenvoudig aan verschillende trekkende voertuigen worden gekoppeld)

•

Dubbel kaapstandersysteem (beide kaapstanders zijn aangedreven : dit garandeert een
bijzonder lage belasting op de trekkabel en voorkomt daarmee onnodige slijtage)

•

Noodstop met 5 meter kabel (veiliger)

•

Registratie van trekkracht, snelheid, lengte (eenvoudige uitlezing,
rapportage op papier door middel van een electronische printer,
mogelijkheid tot aansluiting PC)

•

Afstandbediening (electro-hydraulisch, makkelijke bediening, optie)

•

Afwijkende kleuren (uitvoering in uw eigen huiskleuren mogelijk)

•

Overige opties (een uitgebreid pakket aan opties is beschikbaar om uw lier helemaal op
uw wensen te kunnen afstemmen)
Venrooy Cable Equipment
Simon Homburgstraat 12
5430 AB Cuijk

2

F

0485 33 60 20

E

info@venrooy.nl

W www.venrooy.nl

beschermd met Europese modelregistratie

Uw voordelen in het gebruik :

Mobiele kabeltreklieren ML2000—ML5000 ®

Type

ML-2000

ML-3000

ML-4000

ML-5000

2.000 kg

3.000 kg

4.000 kg

5.000 kg

500 m (max. 2.200
m)

500 m (max. 1.600
m)

500 m (max. 1.200
m)

500 m (max. 1.000
m)

8 mm

9,5 mm

11 mm

12 mm

0-50 m/min.

0-50m/min.

0-50m/min.

0-40m/min.

Electronisch d.m.v.
KPR2000, incl.
schrijver en optie
PC aansluiting
hydraulisch

Electronisch d.m.v.
KPR2000, incl.
schrijver en optie
PC aansluiting
hydraulisch

Electronisch d.m.v.
KPR2000, incl.
schrijver en optie
PC aansluiting
hydraulisch

Electronisch d.m.v.
KPR2000, incl.
schrijver en optie
PC aansluiting
hydraulisch

Benzine, 2 cylinder
11,8 kW

Diesel, 3 cylinder
21,9 kW

Diesel, 3-cylinder
21,9 kW

Diesel, 3-cylinder
27,1 kW

Luchtkoeling

Waterkoeling

Waterkoeling

Waterkoeling

Chassis

Een-asser

Een-asser

Een-asser

Een-asser

Remsysteem

Oplooprem

Oplooprem

Oplooprem

Oplooprem

2, verstelbaar

2, verstelbaar

2, verstelbaar

2, verstelbaar

Rechte dissel
(optie : dissel in
hoogte verstelbaar)

Rechte dissel
(optie : dissel in
hoogte verstelbaar)

Rechte dissel
(optie : dissel in
hoogte verstelbaar)

Rechte dissel
(optie : dissel in
hoogte verstelbaar)

Banden

185R14

185R14

185R14

185R14

Lengte

3.700 mm

3.700 mm

3.700 mm

3.700 mm

Breedte

1.670 mm

1.670 mm

1.670 mm

1.670 mm

Hoogte

1.550 mm

1.550 mm

1.550 mm

1.550 mm

Gewicht

1.420 kg

1.600 kg

1.720 kg

1.720 kg

Trekkracht
Kabellengte
Kabel Ø
Max. snelheid
van de kabel
Meting lengte,
trekkracht en
snelheid
Aandrijving
Motor
Motorkoeling

Stempels
Dissel met kogelkoppeling

Opties :
•
•
•
•

Andere meetsystemen

•

In hoogte verstelbare dissel

Benzine– of elektromotor

•

Afstandbediening met kabel
of draadloos
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Lier op frame gebouwd voor
bevestiging op voertuig
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Externe opslag meetgegevens
Tandemuitvoering chassis
3

•
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Technische gegevens :

