HYDRAULICKÉ
MŮSTKY

HYDRAULICKÉ MŮSTKY

NATURA DK, a.s.
• NATURA DK, a.s. je společnost založená v roce 1998 se sídlem v Novém Bydžově v Královehradeckém kraji.
• Jsme výrobci hydraulických můstků, které najdou uplatnění v logistických centrech a všude tam, kde je potřeba bezpečný přechod mezi podlahou haly a ložnou plochou nákladního vozidla. Ve výrobě se opíráme
o dlouholeté zkušenosti předních pracovníků a naším cílem jsou včasné dodávky produktů vysoké kvality.
Spolupracujeme s výrobními závody v ČR jako dodavateli hydraulických systémů a agregátů. Výhodou naší
společnosti je flexibilita a schopnost rychle reagovat na požadavky zákazníka.
• Zaměřujeme se na výrobu dvou standardních typů hydraulických můstků, a to se sklopným čelem nebo čelem výsuvným. Jsme také dodavatelé příslušenství, jako jsou límce, nárazníky, navaděče atd.
• Kvalita našich produktů je podložena certifikáty CE a výroba probíhá dle platných evropských norem.

Technické parametry

SKLOPNÝ VYROVNÁVACÍ MŮSTEK NDK-S
Délka

2 500 mm

Šířka

2 000 mm

Konstrukční výška

600 mm

Nosnost

6 000 kg

Délka dosedacího plechu

400 mm

Výkon motoru

0,75 kW

Provozní napětí

400 V / 50 Hz / 3 A
230 V / 50  Hz / 5 A

Pracovní tlak

120 bar

Provozní teplota

-35° až +55°

Pracovní rozsah

nahoru -380
dolů -300

VÝSUVNÝ VYROVNÁVACÍ MŮSTEK NDK-V
Délka

2 500 mm

Šířka

2 000 mm

Konstrukční výška

700 mm

Nosnost

6 000 kg

Výkon motoru

0,75 kW

Provozní napětí

400 V / 50Hz / 3 A
230 V / 50 Hz / 5 A

Pracovní tlak

120 bar

Provozní teplota

-35° až +55°

Délka dosedacího plechu

NDK-V 2,5/500: 0 – 500 mm
NDK-V 2,5/1000: 0 –1 000 mm

Povrchové úpravy
Hydraulické můstky jsou standardně lakovány v odstínech
RAL, kde základními barvami jsou modrá 5010, černá
9005 a červená 3002. Na požadavek zákazníka jsme
schopni použít i jiné barevné odstíny dle standardu RAL.
Pro speciální prostředí jsme také schopni nabídnout
povrchovou úpravu žárovým zinkováním.

Rozměrová řada
šířka × délka v [mm]

2 000 × 2 000
2 000 × 2 500
2 000 × 3 000
2 000 × 3 500
2 000 × 4 000

Dále jsme schopni nabídnout atypické rozměry na zakázku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
OVLÁDACÍ BOX

TěsnIcí límce

nÁRAZNÍK

Hydraulický můstek může být dodán včetně
ovládacího boxu naší výroby. Provedení
dvoutlačítkové pro můstek se sklopným
čelem, nebo čtyřtlačítkové pro můstek
s výsuvným čelem. Možnost ručního
ovládání můstku, nebo režim automatického
navrácení můstku do původní polohy.
Ovládací box je vybaven vstupem pro hlídání
stavu vrat – blokace můstek/vrata.

Těsnicí límce slouží ke zvýšení komfortu
při nakládce a vykládce jako ochrana proti
povětrnostním vlivům a zvyšují energetické
úspory. V naší základní nabídce jsou
plachtové límce se standardními rozměry
3 400 × 3 400 mm. Na požádání jsme schopni
dodat také další typy těsnicích límců.

Pryžové nárazníky slouží k ochraně
nakládacího místa a zároveň nákladního
vozidla tím, že absorbují nárazy během
nakládky a vykládky. Dodáváme dva základní
rozměry š × v  × h: 250 × 300 × 100 mm;
250 × 500 × 100 mm .

NavAděče

MONTÁŽNÍ RÁM

Nadstandardní
vybavení
• Žárový zinek
• Pěnová izolace spodní strany můstku
• Boční a zadní izolace mezi můstkem
a montážním rámem
• Nerezové čepy
• Zesílená platforma
• Sklopné čelo 500 mm

Navaděče slouží k přesnému navedení
nákladního vozidla na místo nakládky tak,
aby nedošlo k poškození těsnicího límce,
hydraulického můstku nebo budovy.
Navaděče vyrábíme v několika rozměrových
a typových provedeních. Pro zvýšení
životnosti jsou navaděče žárově zinkovány.

strojírensTVÍ

V rámci stavební připravenosti jsme schopni
zajistit dodávku ocelových rámů pro
uchycení můstku při montáži s dostatečným
časovým předstihem pro zabetonování.

• Výsuvné čelo v rozsahu 0 –1 000 mm
• Dělené čelo

SLUŽBY
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