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MEERVOUDIGE
SNELKOPPELINGEN

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.
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DURWEN MEERVOUDIGE SNELKOPPELINGEN
Het meervoudige snelkoppelingssysteem wordt gebruikt voor het snel aan- en afkoppelen van hydraulische voorzetapparatuur. Het systeem bestaat altijd uit een los onderdeel en een vast onderdeel met bevestigingsplaat. Het losse deel wordt op het voorzetapparaat gemonteerd, het vaste deel wordt door de klant op de heftruck gemonteerd. Dit systeem wordt gebruikt wanneer de heftruck voor meerdere toepassingen wordt ingezet en
er verschillende vooorzetapparaten nodig zijn.

Toepassingsvoorbeeld:
Op een 5 tons heftruck met ISO 3 ophanging wil men gebruik maken van een vorkenversteller model RZV 45-S
(2 hydraulische aansluitingen noodzakelijk) en een schepbak model LSCH 2Z 16 S (1 hydraulische aansluiting
noodzakelijk). Aan de heftruckzijde zijn 2 stuks vaste koppelingen nodig, voor de voorzetapparaten zijn 3
losse delen nodig. (2 losse delen voor RZV 45-S en 1 los deel voor de LSCH 2Z 16)
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Los deel op
voorzetapparaaat

2x

1x

Vast deel
op heftruck
Beugel ter
vergrendeling

Vast deel
Artikel-Nr.:
125000002
125000008
125000005
125000011

Inhoud
1 vast deel
1 vast deel

Flow in l/min

Hydraulische functie

40 l

1 hydraulische functie

70 l

1 hydraulische functie

40 l

2 hydraulische functies

70 l

2 hydraulische functies

Flow in l/min

Hydraulische functie

40 l

1 hydraulische functie

70 l

1 hydraulische functie

40 l

2 hydraulische functies

70 l

2 hydraulische functies

Flow in l/min

Hydraulische functie

40 l

1 hydraulische functie

70 l

1 hydraulische functie

40 l

2 hydraulische functies

70 l

2 hydraulische functies

Los deel
Artikel-Nr.:
125000003
125000009
125000006
125000012

Inhoud
1 los deel
1 los deel

Set vast deel en los deel

Bevestigingsplaat
Vergrendelen en ontgrendelen met slechts een handeling

Artikel-Nr.:
Geen vervuiling in het systeem

125000004
125000010

Eenvoudige reiniging
Geen verwisseling van hydraulische slangen

Vergemakkelijkt de werkzaamheden

125000007
125000013

Inhoud
1 vast deel + 1 los deel
1 vast deel + 1 los deel

