
MX300
SISTEM DE AMESTECARE

un rezervor de combustibil de 16 gal (60,6 L).

largă se împerechează cu rezervorul dreptunghiular conic pentru a 

preveni depunerea aditivilor de lichid de foraj, pentru a ajuta la 

configurare pentru a se potrivi nevoilor dvs. de la locul de muncă - 

două rezervoare cu o unitate de putere pentru a oferi mai mult fluid la 

a rezervorului TK1000 cu 1000 gal (3.785,4 L).

sub•ire permite transportul comod de până la două rezervoare în 

interiorul unui camion închis.

PERFORMANȚĂ PUTERNICĂ. MX300 este

ocazională a jeturilor de rulare se face convenabil cu accesul prin un debit de pompă de 350 gpm (1324,9 Lpm) pentru a oferi 
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rezervorul de combustibil și mai mult timp realizând treaba eficient cu

drenare și pentru a reduce acumularea.

aranjați două unități pe o remorcă sau chiar împerecheați până la

fața locului cu opțiunea rezervorului TK750 cu 750 gal (2.839,1 L) sau

cm) lungime și 40" (101,6 cm) lățime. Acest profil dreptunghiular modalități eficiente de a gestiona componentele necesare. Înlocuirea

partea superioară a rezervorului, precum și accesul convenabil la

componentele de service ale motorului și ale pompei. Sarcinile zilnice,

cum ar fi umplerea și scurgerea, sunt făcute convenabile cu o funcție

de umplere cu apă dulce și două supape pentru drenarea sistemului.

echipat cu un motor Kohler ECH 730 EFI de 23 CP (17,2 kW) și

performanțe puternice lucrului.

ALIMENTAȚI-VĂ POSTUL. Petreceți mai puțin timp reumplând CONFIGURARE COMODĂ. Configurați fișierul UN AMESTEC CURAT. Un furtun de aspirație și buncărul cu gură

SLIM FIT. MX300 are un design al rezervorului care are 105 "(266,7 FUNCȚIONABILITATE. Mențineți performanța mașinii cu



MX300 SISTEM DE AMESTECARE

Lungime: 52 "(132,1 cm)

Lungime: 105 "(266,7 cm)

Lungimea transportului: 43 "(109,2 cm)

Lungimea transportului interna•ional: 90,4 "(229,6 cm)

Lăţime: 40 "(101,6 cm)

Greutate: 680 lb (308,4 kg)

Lăţime: 40 "(101,6 cm)

Înălţime: 65 "(165,1 cm)

Jeturi de amestecare: Duze de 3 linii pentru eductor

Greutate goală: 908 lb (411,9 kg)

Gaz: 23 CP (172. kW)

Greutate la capacitate: 7163 lb (3249,1 kg)

Capacitate combustibil: 16 gal (60,6 L)

Tip pompă: Pompa MP - 3 "(7,6 cm) aspirare la capăt

Lungime: 105 "(266,7 cm)

Buncăr de amestecare integrat: Da / o•el dreptunghiular

Sistem de strecurare (apă de machiaj): da

Debit (maxim, apă): 350 gpm (1325 lpm)

Lăţime: 40 "(101,6 cm)

Înălţime: 82 "(208,3 cm)

Jeturi de amestecare: Duze de 3 linii pentru eductor

Greutate goală: 1050 lb (476,3 kg)

Greutate la capacitate: 4259,2 kg 9390 lb

NOTE:

© 2019 Vermeer Corporation. Toate drepturile rezervate.
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Vermeer Corporation își rezervă dreptul de a face modificări în inginerie, proiectare și specificații; adăugați îmbunătățiri; sau întrerupeți fabricarea în orice moment fără notificare sau obligație. Echipamentele prezentate au doar scop ilustrativ și pot afișa accesorii sau

componente opționale specifice regiunii lor globale. Vă rugăm să contactați distribuitorul local Vermeer pentru mai multe informații despre specificațiile mașinii. Vermeer, sigla Vermeer și Equipped to Do More sunt mărci comerciale ale Vermeer Manufacturing Company în

SUA și / sau în alte țări. Kohler este o marcă comercială a Kohler Co.

Opțiune motor 1 cai putere: 23 CP (17,2 kW)

Acțiune de amestecare: venturi / recirculare

Lungimea transportului internațional: 90,4 "(229,6 cm)

Sistem de strecurare (ieșire): da

BLOC DE ACȚIONARE TK750 - 750 GAL (2839,1 L) OPȚIUNE DE REZERVOR

PRIMA OPȚIUNE A MOTORULUI

TK1000 - 1000 GAL (3785,4 L) OPȚIUNE DE REZERVOR




