
ODKRĘCANIE I PRZYKRĘCANIE ŚRUB KOLEJOWYCH

WT 1400 P to maszyna charakteryzująca się najwyższym momentem obrotowym na rynku. 
Moment obrotowy ustawiany jest precyzyjnie za pomocą sterowania elektrycznego.

ZAKRĘTARKA DYNAMOMETRYCZNA
WT 1400 P

SIŁA I PRECYZJA

Zakrętarka dynamometryczna WT 1400 P to precyzyjne i niezawodne urządzenie do 
odkręcania i przykręcania śrub kolejowych nadające się idealnie do trudnych zadań, np. do 
odkręcania silnie skorodowanych śrub. Maksymalny moment obrotowy wynoszący 1400 Nm 
zapewnia urządzeniu dostatecznie dużą moc. W pełni automatyczna przekładnia 2-biegowa 
oraz automatyczny hamulec zapewniają optymalną prędkość, moc i precyzję.



Cechy

Sprzęgło elektromechaniczne

Automatyczny hamulec tarczowy

W pełni zautomatyzowana przekładnia 
2-biegowa

Maksymalny moment obrotowy 1400 Nm

Środek ciężkości dokładnie pośrodku 
maszyny

Funkcja

Precyzyjne momenty dokręcania mocowań szyn

Natychmiastowe przerwanie przenoszenia 
mocy po wyzwoleniu ruchu

Automatyczna zmiana biegu

Odkręcanie silnie skorodowanych śrub 
kolejowych

Doskonałe manewrowanie urządzeniem 
dzięki optymalnemu rozkładowi ciężaru

Zalety

Wyższa dokładność pracy

Większe bezpieczeństwo i precyzja

Optymalna moc na każdym etapie pracy

Maksymalna dokładność działania i możliwość 
realizacji wymagających prac konserwacyjnych

Przyjazna obsługa przez jedną osobę przy 
minimalnym nakładzie siły

WŁAŚCIWOŚCI ZAKRĘTARKI DYNAMOMETRYCZNEJ WT 1400 P

Dane techniczne  WT 1400 P

» Silnik:  Honda
» Paliwo:  Benzyna
» Moc silnika w kW: 6,3
» Poziom emisji ciśnienia akustycznego w dBA: 82
» Poziom emisji mocy akustycznej w dBA: 99
» Drgania na uchwycie w m/s²: 2,2
» Moment obrotowy przy odkręcaniu w Nm: od 0 do 1400
» Moment dokręcania w Nm: 0–430
» Wymiary w mm (D x S x W): 1 950 x 700 x 850
» Masa w kg: 130

Osprzęt

» Wózek 3-kołowy
» Wózek 4-kołowy
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Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 94, 87-100 Toruń, Polska
Phone +48 608 452 459
info@goldschmidt-thermit.pl, www.goldschmidt-thermit.com


