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Sabit 
Uygulamalar

Sabit Sistemler
Yükleme, depolama ve dökme malzemeler için 
ölçüm kutuları

Dayanıklılık
Güvenilir ve Güçlü KEITH® WALKING FLOOR® taşıma sistemleri nered-
eyse sınırsız tonajda yükleri hareket ettirebilecek kadar güçlüdür. 
Sistemin üzerinde yürümek ve başka bir ekipmanın ağırlığını taşıtmak 
güvenlidir.

Özel Mühendislik Projeleri
Bütün sistemler müşteri isteklerine tasarlanır ve üretilir. Sistemin güç 
gereksinimi düşüktür ve başlangıçta fazladan enerji ihtiyacı gerekmez. 
Atık, hurda metal, geri dönüştürülmüş malzemeler, buz, organik gübre 
ve ağaç ürünleri gibi birçok malzeme özel bunkerler inşa edilmiştir.

 •  Özel olarak tasarlanmış sistemler neredeyse herşeyi 
     taşıyabilir.
 •  Sistemlerin boyutları taşıma kapasiteleri tamamen isteğe  
     bağlı şekilde tasarlanır.
 •  Sistemin hızı ayarlanabilir olduğu için diğer ekipmanlar ile  
    çalışması oldukça kolaydır.
 •  Çok zor uygulamalar için özel tasarlanmış V-kesitli çita  
    seçeneği mevcuttur.

Karışık halde bulunan geri dönüştürülebilir malzemeler 
bir WALKING FLOOR®  kutusuna boşaltılır ve daha sonra 
ayrıştırma hattına kontrollü bir şekilde aktarılır. 

1. İlk üçlü çita grubu yük altında 
hareket eder, fakat yük hareket etmez.

2. İkinci üçlü çita grubu yük altında 
hareket eder. Yük hareket etmez.

3. Son üçlü çita grubu yük altında 
hereket eder. Yük hareket etmez.

4. Bütün çitalar birlikte hareket eder 
ve yükü ilerletir.
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Çok Yönlülük
KEITH® WALKING FLOOR® sistemi ile dökme malzemeler, paletler, 
bidonlar, balyalar, rulolar da dahil olmak üzere neredeyse bütün 
malzemeler taşınabilmektedir. WALKING FLOOR® sistemine sahip 
treyler çok yönlülüğü sayesinde yukarıdan yüklemelerde, balya tipi 
yüklemelerde ve rulo tipi yüklemelerde verimli bir şekilde kullanılır.

Güvenilirlik
Sistemde az sayıda hareketli parça olmasından dolayı KEITH® 
WALKING FLOOR® sistemleri neredeyse hiç bakım gerektirmez. 
Hidrolik silindirlerin bütün parçaları içeri kaçabilecek tanecikleri en aza 
indirgemek ve böylece aşınmayı azaltmak için tasarlanmıştır. 

 •  Diğer sistemlere göre daha hızlı ve güvenilirdir.
 •  Hafifliği maksimum yük kapasitesinin kullanılmasını sağlar.
 •  Sistemlerin bakım maliyetleri düşüktür ve işletmesi kolaydır.

Daha detaylı bilgi için lütfen 
websitemizi ziyaret ediniz.
www.keithwalkingfloor.com
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Mobil 
Uygulamalar

Mobil Sistemler
Yükleme, depolama ve dökme malzemeler için ölçümleme

Hemen hemen bütün treylerler WALKING FLOOR® 
sistemi uygulanabilir.


