Ideas out of experience!

MEIER-BRAKENBERG
Porky‘s Pick Up
Транспортиране на животински трупове умно, ергономично и бързо
Picky‘s Pick Up устройство със самоходен двигател за транспортиране на
животински трупове.
Потребителят отвежда Porky‘s Pick Up
директно до животно в клетката. С натискане на бутон три електрически задвижвани ролки изтеглят на животното
върху превозното средство. На мястото
за изхвърляне, потребителят разтоварва животното отпред, като активира

Porky‘s Pick Up

Накратко:
● Хигиенен оптимален транспорт на животински трупове - без да докосвате
тялото на животните и без да докосвате земята по пътя към мястото за
изхвърляне.
● Много ергономична употреба, без напрежение и болки в гърба
● Подходящ от малки прасенца до свине майки
● Електрическо задвижване с батерии
Лесна работа поради моторно ролково
задвижване

Porky‘s Pick Up XL

завъртане на ролките назад. Няма нужда да докосвате животното по време
на целия процес и физическото напрежение е на практика нула. Picky‘s Pick
Up се предлага като версия за транспортиране както на прасета за угояване, така и в XL версия за транспортиране на свине-майки.

Натоварване с помоща на мощни ролки,
изработени от неръждаема стомана

Ideas out of experience!

MEIER-BRAKENBERG
Porky´s Pick Up

Качеството е в детайла

Технически данни
Размери (д/ш/в)
Тегло
Скорост
Задвижване на мотора
Товаро-разтоварни ролки
Захранване
Платформа (по избор)

Porky´s Pick Up
13 м/0,56 м/1,10 м
60 кг
5 км/ч напред, 2,5 км/ч назад

Porky´s Pick Up XL
14 м/ 0,61 м/1,10 м (разгънато 1,42 м)
80 кг
5 км/ч напред, 2,5 км/ч назад

24 Volt DC, 400 Watt

24 Volt DC, 400 Watt

3 бройки, всяка по 40 U/min

3 бройки, всяка по 32 U/min

Батерия 8 Ah

Батерия 10 Ah

Опция за сменяеми батерии

Опция за сменяеми батерии

Алуминиева платформа с колела

-

Шаси, напавено от устойчив на корозия алуминий.
Porky‘s Pick Up е оборудван
с 26 cm пневматични гуми и
може завива на място. Широчина от само 56 или 61 см
позволява използването му
дори в малки клетки или тесни коридори.

Бързо и лесно товарене и разтоварване.

ТЕХНОИНОКС
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
гр. София
бул Христо Ботев 17, ет 7
Тел.: 0884695611
0885 311 825
sales@tinox.tech
www.tinox.tech

Сгъваема товарна поставка за работа в
затворени помещения и пространства. Потребителят взема превозното средство
в прибрано състояние. Поставката за зареждане се разгръща, докато товарите
животното върху превозното средство.

