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KAROT NUMUNE ALIMI

Ürün Kodu

CRT-SCM Tek Kişilik Arazi Tipi Karot Alma Cihazı
CRT-MCT Orta Ağırlıklı İşler için Karot Alma Römorku
CRT-HCT  Ağır İşler için Karot Alma Römorku
CRT-T4-DCT  T4 Karot Alma Römorku
CRT-LABRDRIL-H/E Laboratuvar Delme Tezgâhı

Bütün materyal testleri düzgün ve temiz yüzlü karot numune 
gerektirmektedir. Elmas kesicinin titreşimi pürüzlü yüzeye sahip bir 
karot alımı ile sonuçlanır ve anlamlı bir test öncesi numune yüzeyinin 
ayrıca temizlenmesi gerekir. Öte yandan titreşim elmas kesim 
yüzeyinin de hızlı aşınması ve elmas parçalarını kaybederek vaktinden 
önce kullanılmaz hale gelmesine neden olur. Numunelerin bütünlüğü 
karot alımının rijit, sabit ve titreşimsiz işlem platformu ile yapılmasına 
bağlıdır. 

CRT-MCT

CRT-SCM

CRT-HCT

CRT-MCT Ana Özellikler
• 10 litre yakıt tankı ve 200 litrelik su tankı ile 4-5 saat normal çalışma süresi
• 400 mm'ye kadar kesme çapı
• Standart derinlik arttırıcı uzatma kitleri ile 650 mm'ye kadar 

kesme derinliği 
• Elle kontrol edilen cihaz ile çelik takviye barlar arasından 

dahi güvenli karot alımı
• 103 dB maksimum ses düzeyi
• Hidrolik beton kırıcı veya hidrolik sıkıştırıcı 

ekipman için güç çıkışı
 

CRT-SCM Ana Özellikler
• 5.0 KW Dizel motoru
• 200 mm'ye kadar kesme çapı
• 450 mm'ye kadar kesme derinliği
• Elle kontrol edilen cihaz ile çelik takviye barlar arasından dahi güvenli 
karot alımı
• Çok çeşitli delme motoru seçenekleri
• Küçük bir ticari araca veya orta boy bir steyşın arabaya sığar
• 25 litre su kapasitesi
• Operatör tarafından sabitlenen platform
• Hidrolik beton kırıcı veya hidrolik sıkıştırıcı ekipman için güç çıkışı
• AASHTO T 24 standardını karşılar

CRT-HCT Ana Özellikler 
• 27 litre yakıt tankı ve 400 litrelik su tankı ile 10 saat 

normal çalışma süresi
• Standart derinlik arttırıcı uzatma barları ile 600 veya 1000 mm'ye kadar 

kesme derinliği 
• Ayarlı besleme sistemi ile çelik takviye barlar arasından dahi hızlı ve 

güvenli karot alımı
• Deneyimsiz operatörler için otomatik yumuşak delme seçeneği
• Çift fonksiyon'lu Acil Durum durdurma sistemi cihazın ani duruş 

yapmasını sağlar.
• Hidrolik beton kırıcı veya hidrolik sıkıştırıcı ekipman için güç çıkışı
• 103 dB Maksimum ses seviyesi
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KAROT NUMUNE ALIMI

CRT-T4-DCT Ana Özellikler
• Hafif Karot Römorku
• Onaylı toplam ağırlığı 740 kg'dan düşüktür.
• Uzaktan kumanda ile sağlanan operatör güvenliği ve operasyon 

kolaylığı
• Üç kontrol düğmesi ile basit kontrol ve acil durum düğmesi
• Gösterge ışıkları ile hızlı ve güvenli karot alımını sağlayan 'orantılı' 

besleme sitemi 
• 'Otomatik' hızlanarak başlama sistemi ile kesici uç 
ömrü uzar ve deneyimsiz operatör hataları önlenir. 
• 7 litreik yakıt ve 210 litrelik su tankı ile 5 saatlik 

kesintisiz çalışma süresi
• Standart olarak 600 mm'lik delme derinliği, ek parça 

ile derinlik artırılabilir.
• 250 mm'ye kadar delme çapı
• 94 dB Maksimum ses seviyesi
• Diğer hidrolik ekipmanlara da güç  , matkap veya 

tokmakları çalıştırmak için güç devir becerisi
• Hidrolik beton kırıcı veya hidrolik sıkıştırıcı ekipman 

için güç çıkışı

CRT-LABDRIL-H/E Ana Özellikler
• 5.2 KW gücünde hidrolik veya 2 KW gücünde elektrikli 

benzin motoru
• Sağlam sabitleme sistemi
• Suyun delici uca ulaşmasını sağlayan fırdöndü sistemi
• 110 mm'ye kadar delme çapı
• 500 mm'ye kadar delme derinliği
• Çok çeşitli hidrolik veya elektrikli motor seçenekleri
• Su besleme sistemi hidrolik matkap motoru çalıştığı sürece 

aktif durumdadır
• Su soğutması standart özelliktir.
• Platformu zemine sağlam monteyi sağlar.

CRT-T4-DCT

CRT-LABRDRIL-H
Hidrolik Laboratuvar Delme

Tezgahı

CRT-LABRDRIL-E
Elektirikli Laboratuvar Delme

Tezgahı
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