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OSPRZĘTŁyżka do materiałów sypkich MXNOWOŚĆ

Główne zalety Łyżki do materiałów sypkich MX

Zwiększona pojemność
Zaprojektowana aby zwiększyć wydajność pracy, łyżka dysponuje pojemnością użytkową od 570 do 
1070 litrów w zależności od szerokości, czyli o 25% więcej niż poprzedni model.

Maksymalna żywotność
Dzięki dodatkowemu płaskownikowi z boku i wzmocnionej podstawie, łyżka do materiałów sypkich 
MX charakteryzuje się wysoką odpornością na zniekształcenia, nawet przy najbardziej intensywnych 
warunkach użytkowania. Wyposażona w płozy poślizgowe rozmieszczone na spodzie, łyżka do 
materiałów sypkich jest całkowicie zabezpieczona przed uszkodzeniami. Płaska podstawa łyżki 
zapewnia również doskonałą stabilność np. podczas wykonywania wykopów.

Nowa budowa, zaoszczędzony czas
Wydłużony kształt górnej krawędzi zapobiega utracie materiału, gdy łyżka jest pełna. Ponadto, brak 
wewnętrznych wzmocnień ułatwia mycie; materiały nie przywierają i ładowanie oraz rozładunek 
staje się prostszy.



Dane techniczne Łyżki do materiałów sypkich MX

Mocowania

Szerokość  
Pojemność 
użyteczna

Pojemność 
rzeczywista

Głębokość
Wysokość 

zewnętrzna
Masa

BR 130 1320 mm 570 l 440 l 830 mm 764 mm 215 kg
BR 150 1520 mm 655 l 505 l 830 mm 764 mm 231 kg
BR 180 1820 mm 785 l 605 l 830 mm 764 mm 266 kg
BR 200 2020 mm 875 l 675 l 830 mm 764 mm 284 kg
BR 225 2270 mm 985 l 760 l 830 mm 764 mm 305 kg
BR 245 2470 mm 1070 l 825 l 830 mm 764 mm 322 kg

Jej kształt pozwala zoptymalizować załadunek i 
zapewnia utrzymanie ładunku bez strat.

+25% pojemności ładunkowej względem wcześniejszego modelu 
łyżki do materiałów sypkich MX.

Nowa łyżka BR MX jest dostępna w wersji ze spawanym 
mocowaniem Euro lub z mocowaniem MX spawanym.
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Liczne płozy ślizgowe zapewniają całkowitą ochronę 
spodu łyżki.

Całkowicie szczelna, może służyć do wszystkich materiałów, 
zarówno płynnych jak stałych.

+25 %
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