Sandgrab
KM 602U
KM 602-U er en åben grab, som kan leveres med løse sider. Den er hårdt arbejdende og robust til løst gods.
Den specielle form af skovlen og afstanden mellem akslerne giver stor åbning og optimal fyldnings karakteristik. Skærene er lodrette når skovlen er åben, som bevirker at grabben kan grave dybt ned i materialet.
Alle bøsninger er med indbygget
pakninger på begge sider, som
forhindrer at de løber tør og forlænger serviceintervallet. De er
fremstillet i hårdhærdet bronze
legering med indbygget smørelommer. V-pakningen holder
snavs og vand ude af selve lejet.
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Sandgrabber
Model
KM 602U-400
KM 602U-500
KM 602U-650

Kapacitet
(Liter)
400
500
650

Bredde
(mm)
800
1000
1200

Lukkekraft
(kN)
28
28
28

SAWO PRODUKTERNE
Vi har altid lagt stor vægt på, at vore
produkter lever op til de strengeste krav
i forhold til kvalitet, funktionalitet og
betjeningsvenlighed. Derfor leverer vi
branchens bedste produktprogram.

Antal tænder
(tilbehør)
9
9
9

Vægt (kg)
(incl. sideplader)
450
465
480
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