
 
 
 
 

SF-2700 KAYAR KALIP 
MAKİNESİ 

ÖZELLİKLERİ 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 

 

Serim  genişliği 3.5 metreden 10 metreye kadardır. 

 İki palet tasarımı – iki hız aralığı, ters dönüşlü hatlar. 

  
 



MOTOR 

   Cummins 6 Cyl. 220 hp QSB6.7 Tier 3  sonradan su soğutmalı turbo motor, 6.7 litre  

6 sıra silindirli dizel motor. 220hp (165kw) @ 2200 rpm, 130 amperlik 12 voltluk elektrik sistemi. 

 

PALETLİ ARAÇ SİSTEMİ 

 
30.5 santim genişliğinde, üç tırnaklı palet pabuçlu iki ağır iş miktarlı 3.65metrelik araç sistemleri. C ontalı bağlantılar, ömür 
boyu yağlı bobinler, hidrolik palet gerilim ayarlı gres pompasıyla palet parçaları. 

 
Döşeme hızı……………….0-30fpm (9mpm) 
Harekethızı………………..060fpm (18mpm) 

 
Standart iki hız motoruyla (plağın köşesinden paletin en dış kısmına kadar olan uzaklık) 73.6cm'lik yan boşluk. 

 
ANA SİSTEM 

50.8cm'lik teleskopik derinlik sistemi hidrolik olarak 2.74 metreye ayarlanabilir. Esnemeler döşeme genişliğini 8.23 metreye kadar 

genişletir. Opsiyonel esnemeler Kaldırım Taşı Döşeme kitini 9.75metreye kadar genişletir. 

 

GÜÇ TAHRİK SİSTEMİ 

Pompa tahrik dişli kutusu; flanş monteli  ve yivli mil bağlı hidrolik piston monte edilmiş volan motorudur. 
318 lpm'lik maksimum bir dengeli pompa geliştiren tek değişkenli debi baskısı vibrator sistem sağlar. 
 
318 lpm'lik maksimum bir dengeli pompa geliştiren tek değişkenli debi baskısı, sadece grad, elevasyon, tokmak ve yardımcı 
fonksiyonlar için verilen herhangi bir zamanda gerekli olan yağ hacmini pompalar. 
 
Tüm hızı kontrol edilen fonksiyonlar; düz, hatta beton ekstrüzyonu için çalışma yükü basıncında olan değişikliklere bakılmaksızın 

debiyi ayarlamada başı çekmektedir. 
 

HİDROLİK YAĞ FİLİTRELEME 

757 litrelik sıvı göstergeli ana hidrolik rezervuar 
 
3 yağ karterli ve 3 burgulu filtreyle endüstriyel standartta filtreleme. Hidrolik sensörlerin üzerinde aynı hatta olan filtreler 

SU İLE YIKAMA SİSTEMİ (TAZİKLİ) 

Hidrolikle çalışan 15.14 lpm'lik pompa temizlik ve yardım amaçlı kullanılan 138 bar'lık suyu dağıtır. 
 

Araca monteli su depolama kapasitesi 833 litredir. 

 
SEVİYE KONTROLU 

Manuel ya da otomatik mod operatör tarafından seçilir. 
Otomatik makine seviyesi, her bir palet tertibatın üzerinde hidrolikle çalışan motorlu kolonlardan elde edilir. 

 

Manuel ya da otomatik kontolün operatör seçimi 
 

Manuel modda mümkün olan palet baklasının nokta dönüşü. 
 

Grad dayanağından otomatik yönlendirme kontrolü için tam olarak oransal olan algılama sistemi. Bağlantılar sağ ya da sol el 

yönlendirma dayanağıyla sağlanır. 

Opsiyonel otomatik geri alma mevcuttur. 

 
OPERATÖR KONSOLU 

Makinenin tüm fonksiyonları operatörün parmak iziyle yapılır. Tüm sistemlerde manometre bulunmaktadır. 

Çalışma kolaylığı için tek düğmeyle Kaldırım Taşı Döşeme modu.Motor kontrolü ve gözlem araçları. 

Makine çalışırken operatör tarafından her yerin görünürlüğü 

YAYICI SİSTEM 

40.6 cm çapında çatal, ters yöne çevrilebilir sert yüzeyler için delgi 

 

Her tarafta bağımsız itişli hız kontrolü bulunmaktadır. 3.27'den 1'e, 9.75 metrenin üzerindeki genişliklerde düşük çökmeli beton 
karışımını hareket ettirmek için kullanıan gü. kesintisiyle 490cc'lik hidrolik ağır iş motoru bulunmaktadır. 



 
Yayıcılar oto-gradlara bağlıdır; fakat profil karterinin önündeki kapalı vibratöre ve tokmağa beton akışını ölçmek için herhangi bir 
zamanda manuel olarak iptal edilebilir. 

 
Delgi bölmelerle genişletilir. Kiriş baskı teleskopu bulunmaktadır. 

HİDROLİK VİBRATÖR 

 

5.7 cm çapında ayrı baskıyla dengelenmiş kontrollere (24 kontrole kadar) "L" şeklindeki hidrolik başlı kaldırım taşı 
döşeme vibratörleri. 

 
Konsola yerleştirilmiş ayrı baskıyla dengelenmiş akış kontrol vanalarıyla standart makine özelliği olan 12 hidrolik vibratör. 
(opsiyonel 24 vibratöre kadar) 

Düşey ayarlama hidrolik güç kaldırma sistemi yoluyla kontrol edilen operatördür.  Kontrolör kullanımı için vibratörler arasında 

kaldırılablir bölme plakası. 

 

YAN KALIPLAR 

Derin dökümlerde yeterli beton sağlamak için 81cm'lik yüksek yan kalıplar. 

 

KAPASİTELER 
 

Yakıt Deposu……………………………360 litre Hidrolik Yağ 
Tankı…………………… .757 litre Motor 
Yağı……………………………   30 litre Motor 
Soğutucu…………………………23 litre Yedek Su 
Desteği……………………….833 litre 
Standart  döşemDerinliği…………………….40cm 
Standart döşeme Genişliği…………………….3.65 m- 8.22 m 

Opsiyonel Kaldırım taşı döşeme Genişliği……9.75 m 
 
NAKLİYE BOYUTLARI 

 

Yükseklik…………………………2.5m  
Genişlik….…………………… 4.25 
Uzunluk…               ……...5.02m  
Ağırlık........18 143kg  - 20 865kg serim genişliğinin 9.75 m'ye çıkamsına 

 

                    Materyal ve özellikler bildirim olmadan değişime tabidir. 

 

 


