
„Инжконсулт” ЕООД – Варна 9000 – ул. Дубровник 23
Тел. (052) 333022 – Факс (052) 333044 – www.ingconsult.biz

1

YDSP0808 и YDSP1510
песъкари

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Използват се за разпръскване на снегоразтапящи вещества като пясък и сол или

разтвор на калиев хлорид. Целта е да се премахнат наслоените сняг и лед по пътните
настилки за да се улесни трафика и да се намали риска от инциденти.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
YDSP0808 YDSP1510

1 Мощност на помощния двигател 21 kW
2 Обем на бункера за пясък 8 м3 10 м3

3 Широчина на разпръскване 2-10 м
4 Дебит на разпръскване на течни добавки 5-40 г/м2

5 Дебит на разпръскване на пясък 40-250 г/м2

6 Максимална работна скорост 60 км/ч
7 Външни размери, мм 5600х2200х2200 6375х2300х220
8 Резервоар за течни добавки 2 800 л
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ОКОМПЛЕКТАЦИЯ
 Верижен конвейер за извеждане на пясъка
 Система за самопочистване на конвейера
 Защитно сито за предпазване от попадане на извънгабаритен материал
 Собствен агрегат и хидравлична помпа
 Контролно табло в кабината на водача
 Капаци за покриване на бункера с пясък
 Стойки за складиране
 Система за сигурно закрепяне в самосвала
 Допълнителни светлини за наблюдение на работата
 Възможност за промяна на рисунака на разпръскване
 Сгъваемо разпръскващо устройство при складиране или транспорт

СРОК ЗА ДОСТАВКА (АКО НЯМАМЕ НАЛИЧНИ):
 30 дни за производство (ако няма машини на склад)
 45 дни транспорт от завода производител до нашия склад

ПРЕДАВАНЕ
 Машините се приемат от склада ни в с.Тополи (Варна)
 След предварителна уговорка имаме възможност да закараме машините до склада на

клиента

ГАРАНЦИЯ: 24 месеца
 Фирмата ни предлага пълно гаранционно и следгаранционно обслужване на машините

от обучени специалисти както в нашите сервизни центрове така и на място при клиента.


