Mini Rør Skubber

Monteres med ”Lynskift” på armen på Mini
gravemaskine, og kan klare rør op til ø 125 mm
Sliplining af PE-rør med lille diameter, live eller død, er gjort lettere, mere sikkert og hurtigere med anvendelsen
af den nye Mini Rør Handler/Skubber fra Steve Vick International.
Det lette indføringsværktøj fastgøres til en minigraver med lynskiftet på
gravearmen.
Under drift kan Mini Pipe Handler styres fuldstændigt fra sikkert fra
kabinen, hvilket fjerner behovet for arbejdere skal opholde sig i rørgraven
på noget tidspunkt.
Den faste J-form på nederste kæbe er konstrueret til sidebelastning af
PE, der derefter omslutter røret, medens den hydrauliske overkæbe
klemmer om røret og indsætter det i det gamle rør, ved hjælp af den
hydrauliske kraft fra gravemaskinen. Typisk indsættelse hastigheder på
op til 10 meter per minut kan opnås.
Ved brug af en typisk 1,5-3 ton Mini hydraulisk gravemaskine, klarer Mini
Pipe Handler/Skubber rørdiametre op til 125mm, med en bred vifte af
bakker til rådighed for at håndtere forskellige rørstørrelser.
Den fjederbelastede kæbe gør det muligt for Mini Pipe Handler til at passe
til en gravemaskine med enten enkelt eller dobbelt flow hydraulik.

FORDELE
• På grund af den J formede kæbe kan man betjene udstyret direkte fra MiniGraveren, derved undgås at der er medarbejdere i udgravningen (husk at anvende
relinings trompet).
• Mini-rør skubber er mere sikker end alternative metoder med reb, slynge til relining.
• Et-skift på Mini-graveren og du er klar.
• Letvægts værktøj og ment at håndtere.
• Kan monteres på alle typer Mini-gravemaskiner.

Opnåelig indsættelse hastigheder på 5-10 meter per minut.
• Minimum plads-så lidt som 35 mm.
• Lavere fast J formet kæbe holder en konstant kontrolleret dybde af rør for at lette
indføring
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Mini Rør Skubber

Mini skubber behøver næsten ingen
plads 35 mm under rør

Det J formede værktøj gør at den
selv kan tage fat I røret

Hydrauisk drevet overkæbe

Bakker får op til 125 mm
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