Koparki Hitachi
Łyżki
Dopasuj najlepszy
osprzęt do swojej
aplikacji

Idealne dopasowanie
do Twojej koparki Hitachi

Poszukaj
odpowiedniego
narzędzia do pracy

Łyżka Twojej koparki Hitachi ma kluczowe znaczenie dla jej wydajności.
Zaprojektowany do pracy w harmonii z Twoją maszyną, osprzęt Hitachi
jest produkowany z najwyższą jakością i wyjątkową niezawodnością,
aby zmaksymalizować produktywność i czas pracy bez przestojów.
Oznacza to większą rentowność Twojej firmy i spokój ducha, że w pełni
wykorzystujesz swoją maszynę Hitachi.

Potrzebujesz wszechstronności od koparki Hitachi, a wybór łyżki ma do odegrania
niebagatelną rolę. Ponieważ różne prace wymagają różnych osprzętów, Hitachi ma
asortyment łyżek, które można dostosować do własnych potrzeb i do różnych
warunków pracy.

Łyżka do każdego typu pracy
Niezależnie od tego, co musisz załadować i
gdziekolwiek jest twoje miejsce pracy, Hitachi
może zaoferować idealny osprzęt do koparki.
Produkowany przez starannie
wyselekcjonowanych wiodących europejskich
dostawców z wieloletnim doświadczeniem w
branży, asortyment łyżek oferuje te same
wysokie standardy niezawodności i trwałości,
których można oczekiwać od sprzętu
budowlanego Hitachi.

Bez kompromisów w kwestii jakości
Koparki Hitachi mogą pracować w wymagających i
bezkompromisowych środowiskach i potrzebują łyżek
o odpowiednich możliwościach. Gama łyżek Hitachi jest
produkowana przez doświadczonych konstruktorów i
wysoko wykwalifikowanych spawaczy, pracujących
zarówno ręcznie, jak i z najbardziej zaawansowanymi na
rynku zrobotyzowanymi systemami spawającymi,
używając wyłącznie najwyższej jakości materiałów, aby
zapewnić najwyższą możliwą jakość i trwałość.

Rozwiązanie
dla wszystkich
miejsc pracy

Wybierz swoją łyżkę
Ładowanie lekkich materiałów, ciężkie prace w kopalniach i kamieniołomach oraz wszystko
pomiędzy, łyżki można dostosować do różnych zastosowań i potrzeb Twojej firmy.

Mocne połączenie

Kopanie

Łyżki Hitachi można łączyć na
różne sposoby, używając
standardowego połączenia pin-on,
a także CW, Lehnhoff i złączy typu
S, w zależności od wymagań.

Ta uniwersalna łyżka może być zaprojektowana do wielu
zastosowań z różnymi opcjami, takimi jak lemiesz roboczy,
zęby, płyty ochronne, różne systemy szybkozłączy lub
sworzni. Jest dostępna w wersjach standardowych: GD, HD,
SD i SXD.

Szeroki wybór
Dostępna jest szeroka
gama opcji w różnych
wymiarach,
pojemnościach i
kształtach, a wszystkie
gwarantują najwyższą
jakość.

Skarpowanie i czyszczenie rowów
Szeroka łyżka z dużym otworem zapewnia wyjątkową
wszechstronność, dobrą penetrację i łatwe napełnianie
materiałem. Jest dostępna w różnych szerokościach,
objętościach, z różnymi systemami szybkozłączy i kilkoma
innymi opcjami. Dostępne jako SD i HD z przykręcanymi lub
spawanymi krawędziami profili.

Uchylne skarpowanie i czyszczenie rowów
Dwa zabezpieczone siłowniki hydrauliczne przechylają tę
łyżkę, umożliwiając wyrównywanie i poziomowanie pod
kątem. Wybieraj spośród różnych szerokości, pojemności i
różnych systemów szybkozłączy.

Tiltrotator
Specjalnie zaprojektowana do pracy z tiltrotorem. Ten typ
łyżki zapewnia mocne kopanie i najwyższy poziom
wydajności pod każdym kątem. Ścięte rogi umożliwiają
swobodne obracanie się łyżki. Wykonana z wysokiej jakości
materiałów, jest lekka i trwała.

Skała / bardzo ciężka praca

Dłuższa żywotność
Firma Hitachi oferuje różne opcje pakietów zużycia dla
krawędzi bocznych, płyty dolnej i innych części łyżki,
które mogą wymagać dodatkowej ochrony. Zapewnia to
dłuższą żywotność łyżki Hitachi

Optymalna wydajność

Idealna do użytku w ekstremalnie trudnych warunkach pracy,
takich jak górnictwo i kamieniołomy, ta łyżka może być
wykonana na zamówienie z różnymi dostępnymi projektami i
kilkoma opcjami do wyboru.

Aby zwiększyć wydajność, łyżki Hitachi mogą:
być wyposażone w narzędzia do pracy z podłożem (GET)
w tym krawędzie tnące, osłony między zębami i krawędzi
bocznych, zęby i adaptery. Dostępna jest ich szeroka
gama aby sprostać wymaganiom różnych materiałów i
warunki pracy.
.

Aby dowiedzieć się więcej o
łyżkach do koparek Hitachi,
skontaktuj się z lokalnym
sprzedawcą lub odwiedź
www.hitachicm.eu
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