Seria CS

Siłowniki „Zamontuj i Zapomnij”
w celu uzyskania największej
ładowności wywrotki

Korzyści

Właściwości

Maksymalna ładowność oszczędzając do 30% wagi
korzystając z asortymentu Edbro CS.

Unikalna jednorurowa konstrukcja oraz laserowe techniki
spawalnicze decydują o dodatkowej przewadze lekkich
produktów marki Edbro.

Największe na rynku prędkości kiprowania dla
osiągnięcia optymalnego czasu pracy.
Żadnych problemów z okresem przestoju dzięki
niezawodności produktów z linii „Zamontuj i Zapomnij”
firmy Edbro.

Profesjonalne wsparcie
techniczne

Zwiększona powierzchnia styku cylindrów siłownika
umożliwia szybszy rozładunek.
Kompletny zestaw marki Edbro optymalizuje pracę we
wszystkich płaszczyznach zastosowań hydraulicznych, dzięki
szerokiej gamie bezkonkurencyjnych produktów wysokiej
wydajności.

B l ue

Tech
com nology
pati
ble

Firma Edbro oferuje niezrównane wsparcie techniczne w zakresie
zastosowań siłowników oraz służy fachową wiedzą w zakresie
proponowanych produktów opartą na kilkudziesięciu latach
doświadczenia w branży. Nasi wysoce wykwalifikowani
inżynierzy oferują Klientom najlepszej jakości produkt aby
maksymalizować załadunek oraz zapewnić im całkowite
bezpieczeństwo podczas użytkowania. Obszerne prace
badawcze w połączeniu z testowaniem naszych produktów w
najbardziej uciążliwych warunkach stanowią gwarancję
najwyższej jakości na rynku pod względem niezawodności
oraz wydajności w każdych warunkach.

Kod modelu

Średni udźwig
(w tonach)

CS7

7 - 11

CS10

16 - 22

CS11

17 - 24

CS13

18 - 31

CS15

22 - 45

CS17

24 - 60

CS18

35 - 60

CS19

37 - 70

CS22

73- 90

Na żądanie dostępne jest szczegółowe zestawienie
opisów produktów. Skontaktuj się z firmą Edbro,
aby potwierdzić wybrany model siłownika. Na
żądanie dostępny szeroki wybór siłowników z
różnymi zakresami skoków dostosowanych do
każdego zastosowania.
Dostępne są także różnorodne opcje montażowe
takie jak czopy, otwory sferyczne i płyty montażowe.
W celu uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt z firmą Edbro.

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

