JOKO 6000
Przyczepa do transportu kabli

JOKO 6000 jest przeznaczona do transportu i obsługi ciężkich bębnów oraz do zwijania kabli.
Wysoko zawieszone podwozie (450 mm nad powierzchnią ziemi) i szerokie terenowe opony
wpływają na dobre zachowanie się przyczepy w trudnych warunkach terenowych. Łatwa
obsługa bębna przy pomocy hydrauliczno-ręcznej pompy lub zawartego w wyposażeniu
przyczepy urządzenia napędowego bębna, z agregatem hydraulicznym HP13 ( silnik
spalinowy HONDA 13 KM ).
Biorąc pod uwagę wygodę i bezpieczeństwo pracy, wszystkie urządzenia sterujące są
umieszczone w tym samym miejscu w zamkniętej obudowie.
Już w fazie projektowania przyczepy zadbano by wszystkie giętkie przewody, druty, kable
itd. zostały zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi, które mogły by je uszkodzić.
Z dodatkowym wyposażeniem JOKO 6000 może być sprzętem odpowiednim dla potrzeb
budowy wielu linii kablowych.

Dane techniczne:
Nośność
Maksymalna średnica bębna
Szerokość
Długość
Wysokość
Otwarty bęben
Ciężar z wyposażeniem standardowym
Koła
Prędkość holowania

6000
30Y (3000 x 1800)
2870
5900
2070
1850
1200
14 - 16"
30
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Wyposażenie standardowe :
• system hydrauliczny z pompą ręczną
• oświetlenie drogowe i odblaskowe
• nastawny mechanizm krzywkowy
• hamulec ręczny
• blokująca tuleja zaciskowa na osi
• ułożyskowana oś bębna
• ruchoma klapa tylna
Wyposażenie opcjonalne (wpływające na wydajność i wygodę pracy) :
• urządzenie napędowe bębna z agregatem hydraulicznym HP13 napędzanym silnikiem
spalinowym HONDA 13 KM wraz z urządzeniem hydraulicznym przesuwającym rolki
napędowe
• elektryczny rozrusznik silnika spalinowego HONDA
• zdalne sterowanie napędem bębna (5m)
• hydrauliczny mechanizm krzywkowy
• hamulce hydrauliczne
• amortyzatory powietrzne
• połączenie obrotowe dyszla ( ciągnik / samochód )
• oś bębna wyposażona w hamulce
• podwójne światła 12/24 [V]
• oraz inne akcesoria przydatne dla użytkowników
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