Durwen service – uw backup!

Reachvorken
Durwen productie

Durwen productie

Mobiele werkplaats voor service op locatie

Snelle en betrouwbare onderdelenvoorziening

INNOVATIEF - VEELZIJDIG - DUURZAAM

DURWEN SUPPORT WORLDWIDE

Durwen reachvorken voorzien van elk twee cilinders zijn ideaal voor het enkelzijdig laden en lossen. Naast een tijdsbesparing van gemiddeld 30%, is het voordeel van een kleiner werkoppervlak naast de vrachtwagen een groot voordeel. De vrachtwagen is weer sneller op de
baan en uw heftruck is vrij voor andere werkzaamheden.
Enkele cilinder TGZ 20

2 cilinders per vork

1 cilinder per vork

100% gesynchroniseerde gelijkloop

100% gelijkloop

krachtig in- en uitreachen

Compacter design en minder eigen

werkt ook bij maximale belasting

gewicht
In- en uitschuiven bij maximale
belasting niet mogelijk

Made in Germany

Uitgebreid productgamma

Wereldwijde ondersteuning

Levering wereldwijd

meer dan 60
Durwen Benelux B.V.
Speldenmakerstraat 10b
NL-5232 BG 's-Hertogenbosch
Tel. +31(0)73 640.00.51
Fax. +31(0)73 640.00.54
www.durwenbenelux.com
info@durwenbenelux.com
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Meeste onderdelen standaard op voorraad
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Dubbele cilinder TGZ 25, 35, 40, 50

Hydraulische reachvorken TGZ

Werk nog efficiënter! Vorkenversteller voorzien van sideshift gecombineerd met
reachvorken.
Vorkenversteller model RZV gecombineerd met reachvorken

Standaard: Slijtvast staal + 2mm
over de gehele bodem
Optie: Slijtvast staal + 6mm over
de gehele bodem

Standaard vervangbare slijtstrip
onder de vorkpunt
Optioneel verkrijgbaar in 6mm dikte

Leverbaar in
ISO/FEM of
als geschroefde
uitvoering

Vorkenversteller model ZVP gecombineerd met reachvorken
Beweegt de reachvorken buiten het frame en geeft mogelijkheid tot sideshiften. 3 hydraulische functies nodig,
derde functie is mogelijk via een magneetventiel af fabriek.

veilig en snel – optimaal
doorzicht voor gebruiker

Dubbele cilinders voor een
hoge werksnelheid

slijtvaste
Kunststof
glijplaat
Video TGZ-ZVP

Optie:
Magneetventiel

veilig en snel – optimaal
doorzicht voor gebruiker

Hydraulische
aansluitingen
gemakkelijk
bereikbaar

Standaard voorzien
van hijsoog

Beweegt de reachvorken binnen de gehele breedte van het frame en geeft mogelijkheid tot sideshiften. 3 hydraulische
functies nodig, derde functie is mogelijk via een magneetventiel af fabriek.

Massieve vorkpunt voor
minder kans op schade

Gunstige voorbouwmaat zorgt
voor een hoge restcapaciteit

Geschroefde vorken

