BENOMIC STAR
De succesvolle Benomic Serie is uitgebreid met een
nieuw type; De BENOMIC STAR. Deze buisrailwagen
is een doorontwikkeling van de huidige Benomic en
waar mogelijk zijn verbeteringen toegepast.
De STAR is vooral geschikt voor gewasverzorging.
Standaard wordt de wagen voorzien van een dubbele
schaar waarmee een platformhoogte bereikt wordt
van 300 cm.
Dankzij het slimme ontwerp hebben we een zeer
veelzijdige en uiterst scherp geprijsde buisrailwagen
in de markt gezet.

Betrouwbare techniek
De BENOMIC STAR is een doorontwikkeling op de huidige
Benomic. De techniek is niet verandert en inmiddels zeer
betrouwbaar gebleken. U profiteert van de jarenlange
ervaring die we inmiddels hebben met onze Benomics.
Lage prijs
Nieuwe technieken en materialen maken het mogelijk om
slimmer te produceren tegen lagere kosten. Met de
BENOMIC STAR laten we u meeprofiteren.
Het is ons gelukt om de STAR in de markt te zetten tegen
een zeer concurrerende prijs ten opzichte van andere
modellen met dezelfde mogelijkheden.
Glad uiterlijk
Het uiterlijk van de Benomic was al glad. Bij de STAR gaan
we weer een stapje verder. Nog minder hoekjes en randjes
in het frame waar vuil zich ophoopt. De wagen is goed
schoon te maken en te houden. Ook ondervind het gewas
geen schade meer van scherpe hoeken of randen. Het
hekwerk wordt gepoedercoat.
Eenvoud / onderhoud
Service en onderhoud worden steeds eenvoudiger. Alle
componenten die onderhoud vragen zijn toegankelijk via
één afdekplaat. Onze website helpt u hierbij. Hier vind u
instructiefilms voor werkzaamheden die u zelf aan uw
wagens kunt uitvoeren.
Dashboard
De STAR is voorzien van
een sterk, overzichtelijk
dashboard met zo min
mogelijk schakelaars en
bedieningsknoppen.
Uw
medewerkers zijn direct
vertrouwd
met
de
eenvoudige bediening.

Net als u werken wij doorlopend aan het verfijnen en
optimaliseren van ons product. Ook onze toeleveranciers
innoveren continue, dit geeft ons de mogelijkheid onze
producten beter en slimmer te maken.
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INNOVATORS IN MOTION

Hieronder zetten wij de voordelen van de BENOMIC STAR
op een rij:
Schaar
Geheel glad afgewerkt, met gesloten kopeinden zodat
gewas en touw niet meer achter de schaarprofielen kan
haken. Het hefgewicht is 250 kg dus ruim voldoende voor 2
medewerkers.
Snelheid, kracht en bediening
Een zuinige 0,37 kW elektromotor waarmee een variabele
rijsnelheid bereikt wordt tot ongeveer 60 m/min.
Motorregeling
Geen printplaten meer maar een compacte elektronische
rijregeling die zorgt voor een optimale aansturing in het
gehele bereik; van kruipsnelheid tot maximale snelheid van
de motor.

Gesloten schaarbenen

Gelast frame
Robuust stalen frame. Bij de STAR zijn de kunststof hoeken
vervangen door stalen kopstukken die de wagen maximaal
beschermen tijdens het gebruik.
Opstaphoogte
De lage opstap waar onze vorige modellen om geroemd
worden is gebleven Lage opstap.
Opheffer
Met één druk op de knop wordt de wagen omhoog
gebracht, niet meer opzij maar recht naar voren.

Stalen afgeschuinde hoeken

Aandrijfrol
Standaard wordt de STAR voorzien van een stalen
aandrijfrol. Wenst u meer comfort dan kan gekozen worden
voor kunststof aandrijfrollen. Daarnaast kan de STAR
uitgevoerd worden met verbrede aandrijf- en meelooprollen
om mogelijke betonschade te voorkomen.

Technische Specificaties Benomic
Star
Lengte wagen
(cm)
: 193
Breedte wagen (cm)
: HOH + 20
Lengte platform (cm)
: 184
Breedte platform (cm)
: 42
Min. hoogte
(cm)
: 54
Max. hoogte
(cm)
: 300
Motorvermogen (kW)
: 0.37
Laadvermogen (kg)
: 250
Gewicht
(kg)
: 365
Max. snelheid
(m/min) : 60
Tractiebatterij
(V/Ah) : 24/110
Spoorbreedtes (cm)
: 42-60

Het plateau met
daarop het hekwerk
is aan de kopkant
volledig glad
afgewerkt zodat
schoonmaken
eenvoudiger is.

Gladde afgewerkte kopkanten

Uitvoeringen
De BENOMIC STAR is alleen verkrijgbaar als 2-schaar.
En leverbaar met een spoorbreedte van maximaal 60 cm.
Optioneel
Vulcolan aandrijfrol
Verbrede aandrijfrol + meelooprol
Gereedschapbakje
350 cm plateauhoogte
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