AccuLoader - high speed container loader
Upptäck en nytt och effektivt sätt att lasta ert bulkmaterial med den patenterade horisontella Acculoader
containerlastaren. Acculoadern är tillverkad för att tåla kraftiga stötar så även de tyngsta materialen kan lastas i
behållaren utan problem. Materialet kan enkelt lastas från toppen av maskinens behållare, som sedan i ett steg
enkelt skjuter in materialet i den tomma containern.
AccuLoader innehåller även en våg som ger en exakt vikt på materialet som lastats, vikten finns på en display
placerad på både maskinen och den medföljande fjärrkontrollen. En komplett lastning av en container går på ca
10 minuter.

Så här går lastningen till stegvis:
1. Lasta AccuLoaderns behållare med önskad volym.
2. Placera en lastbil med en tom container framför maskinen.
3. Den fyllda behållaren förs sedan in i den tomma containern.
4. När allt material är inne i containern skjuts den nu tomma behållaren ut igen och med hjälp av ett
tryckblock hålls materialet kvar i containern utan att belastat den på något vis.
5. Nu är containern lastad och redo att köra till sin slutstation.
Era fördelar:
• Denna produkt sparar både tid och pengar.
• Den tomma containern tas aldrig bort eller vinklas vid lastning, allt sker på automatik.
• Med AccuLoader lastar ni era containrar snabbt, säkert, effektivt på ett professionellt sätt.
• Går att anpassa till både 20 och 40 fots containrar.
• Finns med både el- och dieselmotor.
• Sparar personal vid lastningen utan att kompromissa med säkerheten.
• Ni slipper att containrarna blir skadade under lastningen.
• Går att anpassa till alla chassin, containrar och släpvagnar.

Lastlängd:
Lastbredd:
Manövrering:
Lasthöjd:
Lastvolym.
Motor:

10 000mm
1 956mm
Helautomatisk med fjärrkontroll
1 880mm
Max. 36,8 m3
Diesel eller elektrisk
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