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PURKU- JA LAJITTELUKOURA DG

MALLI DG6R DG8R DG15R DG20R DG30R
Peruskone (t) 3 - 6 5 - 11 10 - 17 16 - 23 23 - 42
Laitteen paino, DGR/DG (kg) 280 / 170 380 / 270 800 / 600 1180 / 870 2020 / 1500 
Nostokapasiteetti (kg) 2000 2000 4300 4600 5600
Leukojen aukeama (mm) 1010 1430 1830 2060 2440
Laitteen korkeus / Leuan leveys (mm) 1030 / 400 1050 / 550 1280 / 800 1350 / 1000 1480 / 1250
Puristusvoima (kN) 25 25 55 65 70
Tilavuus, leuat kiinni (l) 160 330 420 650 890
Sylinteri Max (bar / l/min) 320 / 50 320 / 50 350 / 80 350 / 80 350 / 80
Pyöritys 1 moottori Max (bar / l/min) 100 / 10 100 / 10 100 / 30 100 / 30 100 / 30
Pyöritys 2 moottoria Max (bar / l/min) - - 100 / 45 100 / 45 100 / 45

Luja ja optimoitu rakenne
Leuat ja runko osin ovat tehty kestävästä kulutuste-
räksestä. Koura on kevyt mutta kulutustakestävä ja 
helppokäyttöinen lisälaite.

Leukoja on saatavilla kolmea eri mallia 
Ritilämäinen tai rei’itetty tai umpinainen leukaraken-
ne ovat vastaavia kestoltaan ja voidaan käyttää usein 
samoihin käyttötarkoituksiin. 
• Ritilämäinen leuka soveltuu kohteisiin, joissa käsi-
teltävä materiaali halutaan nähdä
• Rei’itetty levyleuka soveltuu materiaaleille, joissa 
raekoko on pienehkö
• Umpinainen leuka soveltuu osin juoksevan materi-
aalin mm. kivisen hiekan käsittelyyn

Leukojensynkronointi
Leukojen ainutlaatuinen synkronointijärjestelmä-
muodostuu kahdesta ristikkäisestä synkronointitan-
gosta. Ratkaisulla saavutetaan tarkka leukojen liike 
sekä luja rakenne. Lisäksi tämä mahdollistaa sen, 
että vasen ja oikea leuka ovat keskenään vaihtokel-
poiset.

Pyörityksellä tai ilman
DG-kourat toimitetaan myös ilman Robi-pyöritystä. 
Asiakas voi halutessaan käyttää rototilt-yhdistelmää.
Käytettäessä Robi-pyöritystäasiakas voi valita joko 
yksi tai kaksi moottorisen pyörityksen. Robi-koura on 
myös mahdollista saada suoraan integroituna perus-
koneeseen ilman erillistä kiinnityskappaletta.

Huolto ja rasvaus
Kourien luja, hyvin muotoiltu rakenne vähentää osal-
taan huollon tai korjauksen tarvetta. Uudessa DG21 
kourassa on leukojen päänivelissä huoltovapaa laake-
rointi, joka vähentää rasvauskohteita.

www.ramtec.fi

PURKU- JA LAJITTELUKOURA DG
Robi DG purku- ja lajittelukoura on ammattilaisen 
valinta materiaalin käsittelyyn ja tiili- sekä puura-
kenteiden purkamiseen. Monikäyttöinen lisälaite 
peruskoneeseesi.


