
ONLY BY KEITH

2008 KEITH Mfg. KEITH, KEITH logo en WALKING FLOOR zijn gedeponeerde handelsmerken van KEITH Mfg. Co. 
Door KEITH Mfg. Co. gefabriceerde systemen worden wereldwijd beschermd door talrijke octrooien en patenten.

HET KEITH®

    Duurzame en betrouwbare constructie.

•   Eenvoudige installatie.

•   Onderhoudsarm.

•   Hoge lossnelheid.

•   De verchroomde aluminium componenten zijn 
     corrosiebestendig.

•   De uitwisselbare cilinders zijn eenvoudig te demonteren 
     voor onderhoud.

•   Geschikt voor opleggers met dwarsliggers van 
     elke hoogte.

•   Eenvoudige toegang tot de extern gemonteerde 
     ventielgroepen.
   
•   Het verlengde cilinderhuis verhoogt de sterkte.

•   Het meest betrouwbare aandrijfsysteem dat ooit in   
     een WALKING FLOOR® laad- en lossysteem 
     geïnstalleerd is. 

AANDRIJFSYSTEEM

IDEAAL VOOR HET LADEN 
EN LOSSEN VAN

Het meest verkochte aandrijfsysteem ter wereld.

• Afval
• Gerecycled materiaal
• Granen 
• Grond
• Houtproducten

HET KEITH® RUNNING FLOOR II® AANDRIJFSYSTEEM
heeft de wereldwijde standaard voor horizontaal laden en 
lossen gezet.

RUNNING FLOOR II®

Ter verhoging van de prestaties zijn de 
hydraulische cilinders met twee 
zuigerstangen en twee zuigers uitgerust.

KEITH, de uitvindervan WALKING FLOOR® technieken, 
biedt klantgerichte lossystemen wereldwijd aan. 



SPANJE

MEXICO

KEITH WALKING FLOOR Europe
NEDERLAND
eurosales@keithwalkingfloor.com
Barneveld
Ph:  (+31) 342 422007

serviciopostventa@keithwalkingfloor.com
Rossello (Lérida) 
Ph:  (+34) 973 732778

WORLD HEADQUARTERS
sales@keithwalkingfloor.com
Madras, OR USA
Ph:  (+1) (541) 475-3802

CANADA
canadasales@keithwalkingfloor.com
Brantford, ON
Ph:  (+1) (519) 756-9178

AUSTRALIË
ausales@keithwalkingfloor.com
Wagga Wagga, NSW
Ph:  (+61) (02) 69226888

KEITH Mfg. Co.

kmc_mexico@keithwalkingfloor.com
San Vicente Chicoloapán, Edo. de México C.P. 
Ph:  (+52) (55) 9112 8000

www.keithwalkingfloor.com

VERENIGD KONINKRIJK
mallan@keithwalkingfloor.com
Dalton, Huddersfield, West Yorkshire
Ph:  (+44) 1484 317395

Specificaties hydraulisch aandrijfsysteem

Cilinderdiameter

Cilinderslag

Aanbevolen werkdruk

Maximale oliestroom

Laadcapaciteit

76 mm

200 mm

210 bar

160 l /min

Overschrijdt de legale limieten

Oliestroom l/min

100 l/min

115 l/min

130 l/min

145 l/min

160 l/min

Vloersnelheid m/min

2.2 m/min

2.5 m/min

2.9 m/min

3.2 m/min

3.5 m/min

Lostijden / 13.6 m oplegger  

6.2 minuten

5.4 minuten

4.7 minuten

4.3 minuten

3.9 minuten

EIGENSCHAPPEN

Innovatief ventielontwerp

 - Ventielen zijn eenvoudig te demonteren voor onderhoud.

 - Gepatenteerd opbouw van het omschakelventiel biedt een perfecte 
                  bescherming tegen vervuiling. 

 - Vereist minder onderhoud en reparaties.

Superieur cilinderontwerp en constructie

 - Het systeem is onderhoudsvriendelijk, aangezien alle cilinders  
                  onafhankelijk te demonteren zijn.

 - Het cilinderhuis, niet de cilinderstangen, zijn geïndexeerd voor een  
                  verhoogde sterkte.

 - Het enige systeem met twee cilinderstangen en twee zuigers voor 
                  maximale prestaties.

Kwik Klamp® vloerlatbevestigingssysteem

 - Vermindert installatietijd van de vloerlatten.

 - Vloerlatten zijn nu uitwisselbaar voor verschillende toepassingen.
 
 - Vloerlatten hoeven niet meer geboord te worden.
 
 - De latten zijn eenvoudig om te draaien, waardoor de levensduur  
   wordt verhoogd.
   
Ontwerp aandrijfsysteem

 - Dwarsbalken zijn bevestigd aan het cilinderhuis, waardoor het 
                  buigen van de cilinderstang bij hogere snelheden wordt vermeden.

 - Aandrijfsysteem is nagenoeg onderhoudsvrij.

 - Ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud.
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Model KRFII - 3.0 met een 24-latssysteem uit de 
RUNNING FLOOR II® serie

ONLY BY KEITH

* Bovengenoemde specificaties zijn gebaseerd op een KRFII aandrijfsysteem met 3.0" cilinders. 


