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90° KÖŞE ÜNİTESİ

Köşe ünitesi

Köşe ünitesi, Technical Systems'in amiral gemisi ürünü 
Yemleme Zincirini tamamlar.

 
Her türlü yemleme konfigürasyonunda yemin eşit, hızlı ve 
güvenilir şekilde dağıtılması için yemleme sisteminde sorun-
suz çalışma sunan Technical Systems'in Köşe ünitesine 
güvenebilirsiniz.

Aşağıdaki özellikler, köşe ünitesinin daha fazla pazar payı 
almasına katkıda bulunur:
• Uyarlanabilir paketleme konfigürasyonları, başka bir deyişle 
 alanı doldurup konteynır alanını maksimum düzeye
 çıkarark mevcut ürün yelpazemize eklenebilir
• Renkler ve logolar açısından piyasa gereksinimlerine 
 uyarlanabilir
• Çeşitli türlerde yemlikleri alabilir, bu sayede daha büyük
 pazar payı
• Bakım gerektirmeyen bir ürün sağlamak üzere kendinden 
 yağlamalı sentetik burç, bu sayede yağlama gerekmez
• Polikarbon şeffaf kapak daha dayanıklıdır, ünitenin içinin 
 incelenmesi için görüş alanını iyileştirir ve kapak alanında 
 cıvata yerine klips kullanılması ile daha az bakım süresi 
 gerektirir
• Zincir, bakla dengeleyicilerle desteklendiği için plakaya
 temas etmediğinden ünitenin taban plakası etkilenmez
• Bakla dengeleyiciler, aşınma ve yıpranma kaynaklı 
 değişimlerde tüm üniteyi çıkarmadan değiştirilebilir
• Tekerlekte çıkıntı yoktur, bu da daha az aşınma ve yıpranma 
 sağlayarak tekerleğin kullanım ömrünü uzatır
• Satışa sunulan parçalar: Kapak, Gövde, Tekerlek grubu 
 (tekerlek ve mil ile)
• Yemlik girişi:
 - Maks. 86,4 mm yemlik dış genişliği
 - Min. 81 mm yemlik iç genişliği
 - Maksimum 64,5 mm yemlik yüksekliği

Paketleme

Standart Paletler

Ünite
1 kutu = 2 ünite
1 x palet = 108 ünitelik 216 kutu
1 x 20 ft (6 m) konteynır = 10 palet
1 x 6 m konteynır başına toplam 2.160 ünite
 
Mini Paletler
Konteynır yüklerini maksimum düzeye çıkarmak için Burgu 
modelleri ile birleştirilir

Ünite
1 kutu = 2 ünite
1 x palet = 48 ünitelik 24 kutu
1 x 20 ft (6 m) konteynır = 20 palet
1 x 6 m konteynır başına toplam 960 ünite

Yem Zinciri, Köşe üniteleri ve BurguKom-
bine Sevkiyatları - rekabetçi bir avantaj!
Sevkiyatları maksimum düzeye çıkarmak ve esnekliğinize 
yardımcı olmak üzere Köşe üniteleri "mini paletleri", Burgu 
Bobinleri içine paketlenebilir. Bu da dolu Burgu konteynır-
larının, Yem Zinciri ve Köşe üniteleri ile ekstra bir sevkiyat 
ücreti olmadan birleştirilmesine, sonucunda kullanımın maksi-
mum düzeye çıkarılıp birim maliyetlerin azaltılmasına olanak 
tanır.

Lütfen paketleme kombinasyonlarını sorunuz.
İlave teknik değerler için www.technicalsys.com adresini 
ziyaret ediniz.
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AYRINTILI YEMLİK GİRİŞİ

ÜNİTEYİ TAKMAK İÇİN MAKS. BACAK STANDI

KÖŞE ÜNİTESİ BOYUTLARI

86,4 MAKS. YEMLİK DIŞ GENİŞLİĞİ


