
Grafische voorstelling

Technische gegevens

 tinbin tc2 

 Afmetingen (LxWxH): 2300 x 1500 x 2000 mm

 Eigen gewicht: 1.100 kg

 Zuigdiepte: 3.500 mm

 Zuigslang diameter. 250 mm
     Volume van opslagtank: ca. 0,4- 0,75m³

     Benodigde vermogen van de graafmachine      
     Carrier (excavator)

          

    
Graafmachine gewichtsklasse:   >   12-16 ton

     Pompcapaciteit: min. 120 l/min
  Werkdruk: min. 240 bar
  Motorvermogen: min. 50 kW
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Ventilator

Uitgeblazen lucht
Knikarm graafmachine

Zeef Schot

Zuigslang

Loskleppen

1ste reservoir
grofmateriaal

2de reservoir 

stofafscheiding

Hulpwerktuigen

Grondzuiger



Een nuttige hulpmiddel  
in openbare werken, spoorweg werkzaamheden

landschap en omgevingswerken, 
het bespaart veel tijd en geld 
het beschermt u lichamelijk 

en levert prima werk!

Request more information
or order via:

Voordelen

  ter voorkoming van schade en breuk aan leidingen

  eenvoudig te manoeuvreren met een graafmachine

  aansluiting aan snelkoppeling kraan

  omgevingsvriendelijk door laag geluidsniveau
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Toepassing 
 
Graafwerkzaamheden

  bij alle handmatige uitgravingen

  het maken van sleuven om de leidingen te repareren

  het opzoeken van de leidingen

  uitbaggeren van bouwputten

Spoorwerkzaamheden / Onderhoud

  Wegzuigen materiaal van tussen bielzen

Landschapswerken

  Vrijmaken van boomwortels zonder beschadigingen

  Afzuigen van grond rond boomwortels

  Afzuigen van verontreinigde grond

  Afzuigen van de oliefilm op water

Openbare werken

  reiniging van rioleringskolken

  reiniging van afvoergangen

  Vervangen van zand op speelplaatsen
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BSB Saugbagger und Zweiwegetechnik 
GmbH & Co. KG

Vulkanstrasse 13   
10367 Berlin - Germany

Phone:   +49 (0) 30 / 80 92 585 - 20 
Fax: +49 (0) 30 / 80 92 585 - 95

Mail:  vertrieb@saugbagger-betriebe.de
Web:   www.saugbagger-betriebe.de

For further information, please scan the QR code:
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