Mini-Rør-Knuser
MINI 'Macaw' RØR KNUSER
For sikre, effektive krakning af små diametre støbejern gasledninger
(4 "til 8")
Den traditionelle metode til at knuse en støbejerns rør har været at bruge en række
forskellige håndholdte værktøjer, såsom en forhammer eller andet slag værktøj, som begge
er forbundet med risiko for sundhed og sikkerhed, og erfaringsmæssigt forvolder skade på
medarbejdere.
Steve Vick International / S.F.L. International A/S tilbyder løsningen med vores udvalg af Rør – knusere den
store model revner støbejernsrør fra 8 "til 24" diameter (kontakt os for detaljer), den lille Mini håndterer rør fra 4
"til 8".

Beskrivelse:
Mini Rør knuser er meget fleksibel - den kan forsynes fra den kan forsynes med
hydraulik en gravemaskine, eller en stationær hydraulik station, eller en specielt
designet håndpumpe. Dette gør den let at anvende, hvis røret er placeret et
vanskeligt sted, hvor en gravemaskine ville have vanskelig adgang.
Med denne arbejds metode med Mini-Rør-Knuser er hele arbejds operationen
langt mere kontrolleret og giver derfor et sikrere arbejdsmiljø.
Mini-Rør-Knuser er særlig velegnet til anvendelse på rør der er Relinet, da den
ikke beskadiger det indvendige PE rør.
Mini-Rør-Knuser vejer kun 35 kg, og er let nok til at 2 mand manuelt kan placere
værktøjet selv på vanskelige steder.
Mini-Rør-Knuser kan tilpasses til rør fra 4” til 8” værktøjet er meget nemt at tilpasse
til de enkelte rørstørrelser uden brug af speciel værktøj.

Øverste billed: Mini-RørKnuser placeret på 6”
støbejerns rør der er relinet
med PE.

Billed til venstre: MiniRør-Knuser placeret på
6” støbejern på vanskelig
tilgængeligt rør med
anvendelse af
håndpumpe.
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Billed til Venstre: Mini-RørKnuser er ved at knuse en
6” støbejernsledning med ø
75 mm PE

Mini-Rør-Knuser
FORDELE
• Et sikkert og effektivt alternativ sammenlignet med at bruge en forhammer eller andet
værktøj.
• Anvendes på døde ledninger der er relinet, uden at beskadige indre PE
• Kræver ikke adgang rundt om hele omkredsen af røret
• Vejer kun 35 kg, og kan derfor håndteres af 2 mand i udgravning.
• Flexibel anvendelse fra gravemaskine hydraulik, en Power Pack eller håndpumpe
• Kontrolleret tryk, styres via hydraulik ventil.
• Let at betjene og montere på ledningen.
• Hurtigskift af hjul, gør det muligt ment at skifte til anden rørdiameter.
Løfteøje

Hydraulic cylinder

Armene skiftes
nemt ved skift af
rørstørrelser 4” –
6” og 8”

Knuse hjul

Billed til højre: Et større Rør Knuse værktøj der er egnet til brug på
8"til 24" støbejern, og er designet til brug fra en typisk 1,5 til 3 ton
minigraver. Forskellige hjul og arme kan skiftets så den dækker alle
rør størrelser, den er let at montere på alle typer minigravere.
Det kan anvendes på støbejernsrør relinet med PE, hvis det
kræves.
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