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GENEL BİLGİLER
GENERAL INFORMATION

Ağırlığı / Weight

ÇEKİŞ SİSTEMİ
PULLING SYSTEM
KIZAK BİLGİLERİ
FEED FRAME

47 kW @2000 rpm

Motor / Engine
2900 kg

Hidrolik Motorlu, Frenli, Palet / Hydraulic Engine, Frame and Crawler

Boyu / Length

5,00 m

16,40 ft

Stroğu / Stroke

4,10 m

13,45 ft

Askı - Baskı Kuvveti / Push - Pull Force

50 kN

11241 lbf

0 - 120 cm/dk

0 - 4,72 in/dk

Delme Hızı / Drill Speed

DELME BİLGİLERİ
DRILLING

6394 lb

Delme Çapı / Drilling Diameter
Delme Derinliği / Drilling Depth

2,5'' - 4'' (tabanca ile çalışır) / (with hammer)
50 m

164 ft

Kapasiteler delgi şartları, delme açısı ve delgi ekipmanlarına göre değişebilir. Bu değerler referans olması için verilmiştir.
The capacities may differ according to ground parameters, drilling angle and drilling equipment. These values are given only as a reference.

ROTASYON MOTORU
ROTATION UNIT

Devir / Drive Engine
Tork / Torque

115 rpm
1197 Nm

883 lbft

Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity

65 lt

17,16 gal

Yağ Tankı Kapasitesi / Oil Tank Capacity

150 lt

39,60 gal

SFS Teksomak’ın haber vermeden modifikasyon yapma hakkı saklıdır. / SFS Teksomak has right to make modification without any notice.

AVANTAJLARI
Hidrolik baskıya sahiptir ve delik dibi tabanca (DTH) ile çalışır. 						
Paletleri sayesinde zor zemin koşullarında rahat ilerler.							
Palet dengeleyici pistonları ile engelleri aşarken dengesini kaybetmez.					
Güçlü motoru sayesinde delik delerken ve zorlu arazi tırmanışlarında yüksek performans gösterir.			
Yürüyüş sırasında kullanıcısı için platforma sahiptir bu sayede kullanıcı delik değiştirirken makine ile beraber seyahat eder.
Kuvvetli baskı ve rotasyon motorlarına sahiptir.							
Sahip olduğu geniş hacimli yağ tankı ve soğutucusu ile, uzun ömürlü ve verimli yağ kullanımı sağlamaktadır.		
Kaliteli markalar kullanılarak üretildiği için arıza problemi en aza indirgenmiştir ve yedek parça sıkıntısı yoktur.		
2,5” - 4” çaplarında tabanca ile delme kapasitesine sahiptir.						
Zemine 22˚’den 90˚’ye kadar delgi pozisyonu verebilme imkanı sağlamaktadır.					
		
ADVANTAGES
Rocker34 has hydraulic pull and push force and works with DTH hammer.					
Rocker34 can move easily with its crawlers in the hard conditions.						
Rocker34 cannot lose its balance with the helping of crawler balance pistons.					
Rocker34 has powerful engine to help easy drilling and travelling.						
Rocker34 has a user platform to move with machine while changing the hole.					
Rocker34 has enhanced push force and rotation engine.							
Rocker34 has large oil tank and an oil cooler; therefore, the oil is used more efficient and long time.			
Rocker34 is manufactured with high quality materials, therefore, it serve its owner without problem.			
Rocker34 can drill 2,5” - 4” of hole sizes with DTH hammer.						
Rocker34 can drill with giving from 22˚ to 90˚ of drilling position.
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