RUBBLE MOVER
• STÆRK OG LET KONSTRUKTION
• STØJSVAG FANG
• UDSKIFTELIGE BUNDPLADER
• LET AT TRANSPORTERE
• ØKONOMISK
• 300 TONS / DAG
• ROI OPTIMERET

BULK/TUNG/SVÆR INDUSTRI

RUBBLE MOVER

ELLEGAARD – EKSPERTER I TRANSPORTLØSNINGER

SPECIFIKATIONER

Vi har en lang historie med design og konstruktion
af forskellige transportører og vi er blandt Danmarks
største udbydere af transportanlæg, komponenter og
service.

Fanget er designet, så det kan skiftes uden værktøj.
Konstruktionen af den kraftige gummikappe er desuden
også støjsvag og kan klare alt fra murbrokker til murestøv.

Mange års erfaring i innovativ problemløsning, er en
af årsagerne til, at vi i dag er førende på markedet.
Vi ved hvilke krav om pålidelighed, der stilles til vores
materiel. Det udsættes dagligt for krævende og hård
belastning. Derfor er disse mobile transportanlæg
designet med en ekstra stærk konstruktion.
RM-transportøren er bygget med et ekstra solidt
stel udført i Ø 45 mm aluminiumsrør, der er svejset
sammen. Rammen kan derfor holde til en meget
hård belastning, uden at den giver sig. Der er
desuden monteret ekstra stivere, hvilket medfører
færre justeringer og giver mindre slidtage på selve
transportbåndet. I sidste ende betyder dette, en mere
pålidelig transport, men også en længere levetid på
transportøren.

RM-serien af Ellegaard mobile transportør er nem at
håndtere og hurtig at sætte i drift og kræver næsten
ingen vedligehold (se vedligeholdelse manual).
• Solid konstruktion med svejset Ø45 alu. ramme.

Stærk tromlemotor

• Stærk tromlemotor

Hastigheden på båndet er 0,32 m/s og kan specificeres med
PVC- eller gummibånd, med eller uden medbringere. Motoren
kan specificeres som en trefaset 230V eller trefaset 380V.

• Støjsvag gummifang – der kan skiftes uden værktøj
• Udskifteligt transportbånd
• Aftagelig undervogn
• Stor diameter på punkterfri hjul, der sikrer at
transportøren ikke kører fast
• Længere levetid på transportbånd
• Udskiftelige bundplader

Punkterfri hjul
45 mm alu ramme
Udskifteligt fang
Designet til motorbør aflevering

Bærbar - vejer kun 80 kg

Der findes 3 størrelser i sortimentet. Alle enheder kan fås
med monterbar undervogn og udskiftelig fang.

RM3000

RM5000

RM6000

Længde (mm)

3346

4846

6346

Bredde (mm)

450

450

450

Højde (mm) m. undervogn i vandret

680

680

680

Vægt (kg)

45

65

80

Tromlemotor (kW)

0,5

0,5

0,5

Tætningsgrad

IP65

IP65

IP65

Båndbredde (mm)

330

330

330

Båndhastighed (m/s)

21

21

21

Båndbelastning pr. m / Total last

50 / 150

40 / 180

35 /210

Max stigning (grader / meter)

30 / 1,5

30 / 2,25

30 / 3,0

Kapacitet (t/h)

41

41

41

KVALITETSPRODUKTER FRA ELLEGAARD
Vi har øvet os i mange år, og har lavet transportløsninger til alt fra fjerkræ til granitsten. Så vi
tør godt sige, at vi er dygtige. Men stol ikke på hvad vi siger – ring og få en demonstration på
langtidssikre og holdbare løsninger, der også hænger sammen økonomisk. Transportørerne er
nemlig designet til at modstå de hårde betingelser på byggepladsen, så du kan være sikker på at
få mange års pålidelig tjeneste.
Vi tilbyder også individuelle løsninger og en landsdækkende døgnservice, der sikrer oppetid.
Ring 8020 8020 og hør mere om, hvordan du får lavet din egen 24 7 Serviceaftale med os.
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