HUUR NU DE railhog...

Railhog tijdens inspectie-werkzaamheden

Railhog met glazencabine

Railhog tijdens inspectie-werkzaamheden

Railhog met open laadbak

Railhog met zijbakken

Railhog 2 persoons + laadruimte

Nu nog efficiënter werken met de RailHog. Kilometers lopen
met zwaar gereedschap behoort nu tot het verleden.
De RailHog is een snelle en veilige manier om personen
en materieel van en naar de werkplek te vervoeren. Door
de combinatie van spoorwielen en terreinbanden is de
RailHog zowel op als rondom het spoor in te zetten. De
RailHog is tevens te gebruiken in combinatie met een Lorry
(platte wagen).
De RailHog kunt u naar wens met open of dichte achtercabine gebruiken. Deze dichte glazen cabine is uitermate
geschikt voor het werken in slechtere weersomstandigheden of voor het gebruik van gevoelige elektronische
apparatuur tijdens het werk. De RailHog is mede dankzij
de glazen cabine zeer geschikt voor inspectie werk aan
de spoorbaan. De RailHog is te huur met of zonder gereedschapsmachinist.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
RailCare BV, +31(0)252 37 78 37
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...snel, efficiËnt en kostenbesparend

Specificaties RailHog
•
•
•
•
•
•

21 PK Perkins motor
Permanente 4-wiel aandrijving met inschakelbaar sperdifferentieel
CVT transmissie 29 km/u
Wegverlichting set
ROPS rolbeugel met extra werklampen en zwaailamp
Super flotation banden

•
•
•
•
•

Spooraanpassing volgens eisen TCVT
Spoorwielen volgens UIC 510-2 profiel
Speermaat standaard 1360 mm, andere maten op aanvraag
Hoogrijdende machine (banden vrij van spoorstaaf)
Geschikt voor: Prorail-, HSL-, Tram- en Metrospoor

Spoorwielen zijn hydraulisch bedienbaar d.m.v. mini powerpack,
Noodbediening d.m.v. handpomp hef/daal functie spoorwielen. Nood sleepstang
Machine is TCVT en CE gekeurd.
• LxBxH op de grond: 3840 x 1760 x 1970 mm.
• LxBxH op de rails: 3870 x 1760 x 2080 mm.
• Gewicht RailHog ca 1220 kg.
• Gewicht RailHog met cabine bij bestuurder en kist met stoelen ca 1400 kg.
• Gewicht RailHog met cabine bij bestuurder,
kist met stoelen en cabine boven laadbak ca 1480 kg.
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