Jumbo CKM-serie
De Jumbo CKM van Meijer Holland is ontworpen voor het bovenlangs klemmen en vervoeren van
gewikkelde ronde of rechthoekige balen. Echter, de Jumbo CKM kan ook stevige stro- of
hooipakken klemmen. De Jumbo CKM kent een drietal types: CKM 1, 2 en 3.

Jumbo CKM 1





geschikt voor voorlader, shovel of verreiker
draaiende (rode) rol aan de arm, voor juiste beweging over baal
geen beschadigingen aan de folie
een terugslagklep zorgt dat de balen geklemd blijven wanneer de
oliedruk wegvalt
 zware klemarmen uit dikwandige buis
Type
Jumbo CKM 1

Aantal
balen
1

Afmeting balen
tot 125 cm breed
tot 120 cm hoog

Max.
Breedte
capaciteit
800 kg
100 cm

Hoogte

Gewicht

100 cm

250 kg

Jumbo CKM 2





geschikt voor voorlader, shovel of verreiker
twee verstelbare armen om de baal te klemmen
de twee balen worden gelijktijdig losgelaten
een loopwiel bedient automaat, zodat elke baal
afzonderlijk wordt geklemd met één hydraulisch
ventiel van uw machine
 optie: 6/2 elektrisch ventiel om beide klemarmen
apart te bedienen. Dit ventiel komt in plaats van de
automaat
Type
Jumbo CKM 2

Aantal Afmeting balen
balen
2
tot 125 cm breed
tot 120 cm hoog

Max.
Breedte
capaciteit
1600 kg
265 cm

Hoogte Gewicht Aantal
automaten
100 cm 560 kg
0 of 1 (optie)
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Jumbo CKM-serie
Jumbo CKM 3











geschikt voor shovel of verreiker
drie verstelbare armen om de baal te klemmen
de drie balen worden altijd gelijktijdig losgelaten
doordat de buitenste klemarmen naar buiten
uitschuifbaar zijn (slag van 70 cm), kunnen drie
balen strak tegen elkaar worden gezet
kunststofgeleiding op uitschuivende delen
voorkomt slijtage
6/2 elektrisch ventiel om te kiezen voor
klemmen of uitschuiven
twee loopwielen bedienen hydraulische
automaten, zodat elke baal afzonderlijk wordt
geklemd met behulp van één hydraulisch circuit
overdrukventiel

Type
Jumbo CKM 3

Aantal
balen
3

Afmeting balen
tot 125 cm breed
tot 120 cm hoog

Max.
Breedte
capaciteit
2400 kg
300 cm

Hoogte

Gewicht

115 cm

980 kg

Aantal
automaten
2

Opties Jumbo CKM-serie

 dichte driehoekvormige armen met brede rol
 demontabele aanbouwdelen
 hydrauliekslangen en koppelingen
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