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KONE 600T/600TD
– Hydraulisk lastbrygga med teleskopisk läpp
Lastbryggan är avsedd att monteras i lastkaj eller i dockningshus för att utjämna nivåskillnader mellan flak
och lastkaj vid lastning respektive lossning av gods. Den ger alltid en säker och jämn förbindelse mellan
fordon och kaj, även om fordonet snedlastats eller lutar. Lastbryggan är el-hydraulisk med en teleskopisk
läpp, som är utformad för optimal och jämn övergång. För att ge operatören säker kontroll över bryggans
direkta och snabba rörelser, manövreras den via tryckknappar med hållfunktion.
Standard
•
•
•
•
•
•
•

Garanti
• 10 års garanti mot genomrostning gäller för samtliga
varmförzinkade detaljer
• 5 års garanti (max 20.000 dockningar), mot utvalsning
mellan balkar i bryggplan på ett djup större än 10 mm
• 3 års material-, konstruktions- och funktionsgaranti
(förutsätter serviceavtal under samtliga tre år)
• 2 års garanti gäller i övrigt

Dimensionerad för 6 respektive 10 tons last
Flytläge som följer fordonets rörelser
Driftsäker el- och tryckstyrd hydraulik
Bryggplan med tjockleken 8–10 mm
8 st bärande profiler under bryggplanet
Optimalt utformad läpp med tjockleken 15–17 mm
Varmförzinkad för att tåla slitage och ge en lång
livslängd

Teknisk beskrivning
Lastbrygga 600T/600TD
Typ av montage
Lastkaj (T)

Dockningshus (TD)

Plattformsmått (mm)

Läpphöjd (mm)

Typ

Typ

Längd (L)

Bredd (B)

LB640T2020
LB640T2520
LB640T3020

LB640TD2020
LB640TD2520
LB640TD3020

2000
2500
3000

LB660T2020
LB660T2520
LB660T3020

LB660TD2020
LB660TD2520
LB660TD3020

2000
2500
3000

Läpplängd (mm)

Inbyggnadshöjd (mm)

+/- (h)

(Lp)

(H)

2000
2000
2000

300
300
300

400
400
400

600
600
600

2000
2000
2000

300
300
300

600
600
600

600
600
600

För fullständiga tekniska specifikationer och installationsunderlag, vänligen kontakta oss.
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H

h

h

L

Dimensioner enligt kundbehov kan erhållas, vänligen
kontakta oss för mer information.
Lastbryggan är CE-märkt, vilket innebär att den är tillverkad i enlighet med utfärdade standarder och direktiv,
och uppfyller alla föreskrifter och regler i den europeiska
standarden EN 1389.

Tillbehör
•
•
•
•

Elskåp i rostfritt utförande med plant alternativt lutande tak
Integrerad elstyrning med port-/vädertätning
Kraftiga och miljöanpassade gummibumpers
Borsttätning mellan brygga och kaj

Syd
KONE AB
Kullsgårdsvägen 20
312 34 Laholm

Tel +46 (0)430-783 80
Fax +46 (0)430-711 60

Norr
KONE AB
Bagarbyvägen 61
191 34 Sollentuna

•
•
•
•

Isolerad underdel
Justerbara stålben
Sidoplatåer, räcken, trappor
Trafikljus

Tel +46 (0)8-752 35 00
Fax +46 (0)8-590 705 81

KONEs produkters utformning och specifikationer utvecklas fortlöpande och ovanstående formuleringar får ej uppfattas som köpvillkor, garantier eller som helt slutgiltiga.

www.konedoor.se
sales@konedoor.se
www.kone.com

