CS Series

Fit & Forget kipcilinders voor het
hoogste laadvermogen bij trailers

Voordelen

Kenmerken

Maximaal laadvermogen en rendement met tot 30%
gewichtsbesparing met de Edbro CS serie.

Uniek buis design uit één geheel, en laser las techniek
verhogen het Edbro gewichts voordeel.

De hoogste kipsnelheden op de markt voor optimale
rittijden.

Groot contact oppervlak maakt hogere kipsnelheden mogelijk.

Geen zorgen om storingen met de bewezen
betrouwbaarheid van het Edbro “fit & forget” product.

Het volledige Edbro concept optimaliseert uw gehele
hydraulische systeem, met een complete serie aan
hoogwaarde kwaliteitsproducten.

Montage Mogelijkheden

Type

Gemiddeld hef
vermogen (ton)

Diverse montage mogelijkheden zijn beschikbaar:

CS10

16 - 22

* Buitenhuls
* Tapeinden
* Sferisch of vast oog
* Montage plaat

CS11

17 - 24

CS13

18 - 31

CS15

22 - 45

CS17

24 - 60

CS18

35 - 60

CS19

37 - 70

CS22

73- 90

Neem contact op met Edbro
voor meer informatie.

Tapeinden basis

B

Tech lue
com nology
pati
ble

Vooruitstrevende
Engineering
Sferisch oog

Dit overzicht is slechts een uiteenzetting
van onze beschikbare modellen. Neem
contact op met Edbro voor meer informatie.
Gedetailleerde specificatiebladen zijn
beschikbaar. Vraag Edbro naar de voor u
geschikte cilinderkeuze.
Een uitgebreide serie van slaglengtes is
beschikbaar voor elke toepassing.

Onze ervaren engineers bieden op deze wijze het
optimale product om uw laadvermogen,
betrouwbaarheid en veiligheid te maximaliseren.
Uitgebreid onderzoek gecombineerd met testen in de
meest veeleisende omstandigheden, maakt Edbro het
meest betrouwbaar en rendabel.

Vast oog

For a full list of Edbro Service Agents and
Distributors, please refer to:
www.edbro.com/dealerlocator

To view the JOST World network,
please refer to:
www.jost-world.com

JOST UK Ltd, Edbro House, Nelson Street,
Bolton BL3 2JJ
UK Tel: 0044 (0)1204 528 888

JOST Werke, Siemensstr.2, 63263 Neu-Isenburg
Germany Tel: 0049-6102-295-0
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Edbro’s engineering afdeling kan u bijstaan met
hoogwaardige applicaties om uw cilinderkeuze te
bepalen. Hierbij kunnen wij bouwen op decennialange
ervaring in de kipper industrie.

