BALENKLEM PBK, DRAAIBARE BALENKLEM DPBK

DURWEN HOOFDKANTOOR

WERELDWIJDE ONDERSTEUNING

De balenklem type PBK biedt een stabiele constructie bij compacte bouwmaten. Balenklemmen worden ingezet voor palletloze handling van oud papier-, stof-, cellulose- en recycling
balen. Door de slanke armen is het mogelijk de balen dicht
tegen elkaar te stapelen. Standaard voorzien van een ventiel
gestuurde sideshift.
De roterende balenklem type DPBK biedt een stabiele constructie bij compacte bouwmaten. Roterende balenklemmen
worden ingezet voor palletloze handling van oud papier-,
stof-, cellulose- en recycling balen. Deze kunnen door het
360 graden draaien nog flexibeler worden opgenomen en
verladen.
Uitstekend doorzicht
Zeer compact design
Hoge rest capaciteit
Standaard met beschermbeugel
Standaard met overdruk ventiel op de klem functie
Standaard met slijtstrippen onder de armen
Geringe voorbouwmaat door gepatenteerde oliedoorvoer
DSP Durwen ServicePlus

PAPIERROLLENKLEM PRK
De PRK wordt gebruikt om papierrollen in staande of liggende
positie op te nemen. De klem is 360 graden eindeloos roteerbaar. De korte arm kan zowel vast, of door een cilinder
beweegbaar zijn. Het voorzetapparaat wordt aangedreven
door een worm-wormwiel constructie.

Robuust frame
Slank armprofiel voor compacte stapeling van rollen
Worm-wormwiel aandrijving

Made in Germany

Uitgebreid productgamma

Wereldwijde ondersteuning

Levering wereldwijd

DSP-TECHNOLOGIE IS DE DURWEN SERVICEPLUS PRESTATIE
DSP-Technologie staat voor Durwen ServicePlus prestaties om
een maximale inzet met een minimum aan onderhoud en reparatie kosten te realiseren.
DSP- Technologie zorgt voor een makkelijke en een snelle vervanging van onderdelen door hoofdzakelijk gebruik te maken
van geschroefde en modulaire componenten.
DSP-Technologie betekent:
Gering aantal onderdelen
Minimum aan onderhoudskosten
Hoogwaardige product levensduur
Langere service intervallen
Slijtonderdelen met een uiterst lange levensduur
Minimale onderhoudswerkzaamheden
Maximaal rendement
De jarenlange ervaring is de basis van het Durwen ServicePlus
pakket. Kennis, waarvan u als klant kunt genieten, want DSPTechnologie betekent hogere opbrengst zonder meerkosten.
DSP-Technologie betekent kortdurende en overzichtelijke
onderhoud intervallen, geringe kosten van onderdelen en een
minimum aan stilstand.
DSP-Technologie is een meerwaarde technologie.

Standaard voorzien van slijtstrippen
Voorzien van drukmeetpunten en terugslagkleppen
DSP Durwen ServicePlus
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VORKENVERSTELLER RZV

RZV-GS

REACHVORKEN TGZ

DRAAIBARE VORKENKLEM DUZ
De RZV heeft een zeer compact ontwerp door zijn stabiele
ronde buis geleiding, die zich ook in andere series, zoals multi
pallethandlers, heeft bewezen. Door het zeer goede zicht is
een veilige en snelle handling gegarandeerd. De constructie
van de vorken maakt het mogelijk om de vorken iets verder te
verstellen dan de werkelijke breedte. Het ontwerp maakt het
mogelijk om Europallets in zowel de smalle als de lange kant
op te pakken. De RZV is inzetbaar van 1,2 t / 500 mm tot
8 t /1.100 mm. Hiermee zijn de toepassingsmogelijkheden
bijna onbeperkt.

De roterende vorkenklem type DUZ is een universeel voorzetapparaat en is 360 graden eindeloos draaibaar. Ze kan zowel lasten op
als tussen de vorken (geklemd) opnemen. Daarnaast is de vorkenklem in te zetten als draaibare vorkenversteller, met verstelling tot
buiten het frame, voor het ledigen van containers, kisten en dergelijke.
Robuust frame

De RZV serie wordt in verschillende types aangeboden:
- RZV (ventielgestuurde sideshift)
- RZV-S (separate sideshift)
- RZV-G (ventielgestuurde sideshift en geschroefde vorken)
- RZV-GS (separate sideshift en geschroefde vorken)
Daarnaast is er de mogelijkheid om standaard FEM vorken op
te hangen, wat de flexibiliteit van de RZV vergroot.

Voor diverse transport- en overslag toepassingen zijn hydraulische
telescopische vorken de optimale oplossing. Doordat de hydraulische vorken onder belasting in- en uit kunnen schuiven, kunnen
bijvoorbeeld vrachtwagens aan één zijde geladen en gelost worden. De telescopische vorken kunnen uitgerust worden met een palletaanslag. Telescopische vorken zijn niet geschikt om mee te klemmen. Standaard zijn de reachvorken voorzien van 100% gelijkloop
en vervangbare slijtstrip onder de vorkpunt.

Compacte voorbouwmaat

Dubbele cilinders per vork

Geschroefde vorken

100% gelijkloop

Directe worm-wormwiel aandrijving

In- en uitschuiven bij maximale belasting

Standaard voorzien van beschermbeugel

DSP Durwen ServicePlus

Krachtige hydromotor
360° eindeloos draaibaar
Standaard met overdruk ventiel op de klemfunctie
DSP Durwen ServicePlus

Type
A

Uitstekend zicht

Type
B

Type
C

Zeer compact ontwerp
Hoge restcapaciteit
Groot openingsbereik

Optie: palletstop
Type A: 75 mm hoog, naast de vorkrug
Type B: 400 mm hoog
Type C: 850 mm hoog

Geschikt voor geschroefde of standaard FEM vorken
DSP Durwen ServicePlus
RZV

* Type B & C vermidneren de bruikbare lengte met 50 mm

2/1 PALLETHANDLER DPK-C

VORKENKLEM PGK-S
De 2/1 Pallethandler DPK-C heeft een zeer compact ontwerp
door zijn stabiele ronde buis geleiding. Door het goede zicht,
zowel door het frame als door de speciaal ontworpen doorzicht lastbescherming, is een veilige en snelle handeling gegarandeerd.
Het ontwerp maakt het mogelijk om één of twee pallets op te
pakken, zowel aan de smalle als de lange zijde. De DPK-C is
voorzien van een separate sideshift. Het ontwerp van de DPKC stelt ons in staat om het voorzetapparaat aan te kunnen bieden van 1,2 t / 500 mm tot en met 15 t / 600 mm. Dit zorgt
voor een breed scala aan toepassingsmogelijkheden voor verschillende industrieën.
In combinatie met de Durwen ServicePlus-technologie, DSP
genaamd, die zich kenmerkt door geschroefde en dus gemakkelijk uitwisselbare onderdelen, resulteert dit in een zeer
gebruiksvriendelijk apparaat.
Uitstekend doorzicht

VORKENVERSTELLER/SPREIDER MET REACHVORKEN

De vorkenklem type PGK heeft een verstelbereik tot buiten het
frame. Ze kan zowel lasteop als tussen de vorken (geklemd)
opnemen. In combinatie met opschuifsloffen is het mogelijk
diverse goederen palletloos te transporteren. Goed doorzicht
en een compacte bouw kenmerken het apparaat. Standaard
voorzien van een ventielgestuurde sideshift.
Slijtvaste geleidingen
van de draagarmen

Uitstekend zicht

Groot verstelbereik

Zeer compacte voorbouwmaat

Geschroefde vorken

Hoge restcapaciteit

DSP Durwen ServicePlus

Innovatieve
ventieltechnologie

Solide, geschroefde
beschermbeugel

Gereduceerde voorbouwmaat
door gepattenteerde olie
voorvoerkanalen

Vorkvergrendeling
met Durwen's
innovatieve
„slot and key“
technologie

UItstekende gelijkloop
Compacte bouw en geschroefde onderdelen
Geschroefde
vorken

DSP Durwen ServicePlus
U kunt meer multi pallethandlers vinden in ons prijslijst of
op www.durwenbenelux.com
Optioneel: automatisch Smeersysteem

Geoptimalisserde
uitvoering door FEM
sterkte analyse

Compact en uiterst
robuust klemframe

Optimaal doorzicht

Vorkenversteller met reachvorken RZV-S-TGZ
De RZV-S-TGZ is een combinatie van een vorkenversteller met telescopische vorken. Dit apparaat geeft u de mogelijkheid om snel, efficiënt en kostenbesparend goederen te laden en te lossen vanad één
zijde van de vrachtwagen. Met de vvorkenversteller kan een diversiteit van palletmaten opgenomen worden die in een logistiek proces voorkomen. De telescoopvorken hebben een 100% gelijkloop.
De vorkslof heeft standaard 2mm slijtstrip uit mangaan staal voor
een langere levensduur.

Vorkenspreider met reachvorken ZVP-S-TGZ
De ZVP-S-TGZ is een combinatie van vorkenspreider en telescopische vorken. Dit apparaat geeft u de mogelijkheid om snel, efficiënt
en kostenbesparend goederen te laden en te lossen vanaf één zijde
van de vrachtwagen. Met de vorkenspreider kan een diversiteit van
palletmaten opgenomen worden die in een logistiek proces voorkomen. De telescopischevorken hebben een 100% gelijkloop tijdens
het in-en uitschuiven. De vorken kunnen buiten het frame versteld
worden, waardoor deze unit ideaal is voor het handelen van brede
goederen en pallets. Klemmen is bij dit apparaat niet toegestaan.
De vorklof heeft standaard 2mm slijtstrip uit mangaan staal voor
een langere levensduur.

