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Steelwrist breidt haar productaanbod voor minigravers uit met een
gietstalen TCX kantelstuk en een S30 snelwissel
De vraag naar meer flexibiliteit ook bij minigravers onder de twee ton blijft groeien.
Oplossingen hiervoor moeten niet alleen flexibel maar ook duurzaam, robuust en realistisch
geprijsd zijn. Het resultaat is dat Steelwrist haar producten pakket uitbreidt met een volledig
gietstalen TCX S30-180 kantelstuk en een gietstalen S30-180 snelwissel. Beide producten
kunnen geleverd worden met een handmatige of hydraulische bediening van de snelwissel,
naar keuze van de klant.
Steelwrist kwam in 2012 met de eerste gietstalen snelwissels en momenteel werken er
duizenden eenheden in het veld. De voordelen van gietstaal zijn inmiddels evident wanneer
we kijken naar de combinatie van eigen gewicht en sterkte tegenover gelaste constructies.
Het TCX kantelstuk en de S30 wisselaar zijn beide uitgerust met de Front Pin Safety Hook
die voldoet aan de laatste eisen op het gebied van veiligheid bij snelwisselaars.
Met het TCX kantelstuk combineren we een veilige kompakte snelwissel met een
kantelfunctie welke de minigraver veelzijdig inzetbaar maakt. Een perfect alternatief voor een
kantelbakje en zeer geschikt voor bijvoorbeeld de moderne hovenierswerkzaamheden.
Installatie op de machine is eenvoudig en de TCX heeft een laag eigen gewicht. De TCX is
geschikt voor machines van 0 tot 2 ton en heeft een passende ophanging direct aan de
lepelsteel met onderaan een mechanische of hydraulische S30 snelwisseel naar keuze. De
nieuwe TCX vervangt de bestaande TMX serie.
De grote contactoppervlakken, de uitvoering zonder lasnaden en het optimale
materiaalgebruik zorgen voor een extreem robuust ontwerp en een lange levensduur van de
S30 snelwissels en de TCX kantelstukken.
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Over Steelwrist
Steelwrist is vandaag de de dag de snelst groeiende fabrikant van tiltrotators en snelwissels ter wereld. Een
vastberaden focus op robuuste en moderne producten gecombineerd met goede service wordt gewaardeerd door
een toenemend aantal klanten. Meer informatie over het bedrijf: steelwrist.com

