Orion - Pojazd do odladzania firmy Global

GŁÓWNE KORZYŚCI

• Kompaktowa
konstrukcja
• Samobieżne podwozie
• Szeroka gama opcji
• Wysoce konkurencyjna
cena

Pojazd do odladzania Orion jest specjalnie zaprojektowany do obsługi małych
i średnich samolotów włącznie z B767/ A330. Dzięki maksymalnej wysokości
pracy wynoszącej 13,7m (45 stóp) Orion może także odladzać samoloty
typu TU – 134 lub MD-80/90. Orion to skuteczna odladzarka służąca do
obsługi samolotów na mniejszych lotniskach i doskonały sposób na
dodanie elastyczności operacjom odladzania w większych
portach lotniczych.

Orion to urządzenie
o bardzo kompaktowej
konstrukcji , wyposażone
w zbiornik pojemności
3 331 l/ 880 galonów,
co zapewnia znaczną
wydajność odladzania.
Dzięki opcjonalnemu
wyposażeniuw podgrzewacz
olejowy o mocy
1 000 000 BTU/ 293 kw
czas podgrzewania wynosi
mniej niż 10 minut.

Orion zabudowany został na podwoziu pochodzącym od czołowego
międzynarodowego producenta ładowarek teleskopowych celem
zapewnienia niezawodnego wykonania, łatwego dostępu do części
zamiennych oraz sieci serwisowej na całym świecie. Pojazd jest
bardzo mały i łatwo nim manewrować w zatłoczonym otoczeniu
rampowym. „Psi chód” oraz mały promień skrętu pozwalają
operatorowi dyszy na pokrycie powierzchni horyzontalnej
o szerokości ponad 5,8 m (19stóp), redukując liczbę
przemieszczeń koniecznych w czasie procesu odladzania.

Zastosuj odladzarkę Orion już dziś!

Dystrybutor w Polsce:
Megmar Logistics & Consulting
ul. Skłodowskiej 10
99 - 300 Kutno
tel. (24) 254 06 52
fax. (24) 254 96 02
megmar@megmar.pl

Możliwość wyboru pomiędzy jedno- lub dwuosobową
obsługą. Jednostka obsługiwana i kierowana przez
jednego operatora, sterowana jest bezpośrednio
z kosza za pomocą joysticka kontrolnego.
Udźwig kosza obliczony jest na 200 kg/ 450 lbs.
Kosz może zmieścić dwie osoby.

Orion – Pojazd do odladzania firmy Global
SPECYFIKACJA
Podwozie zbudowane w Europie z przekładnią
hydrostatyczną
Silnik diesla firmy Deutz, będącym podstawowym
źródłem mocy
Zbiorniki z płynem odladzającym/ zapobiegającym
zamarzaniu różnej pojemności
Dostępne systemy odladzania: północnoamerykański –
Typ I oraz europejski - Typ II/ IV
Podgrzewacz o mocy 1 000 000 BTU/ 293 kw jako opcja
System pomiaru przepływu rozpylanego płynu wraz
z przyciskiem reset
15 – metrowy wąż z naziemnym pistoletem natryskowym
Intercom pomiędzy kierowcą a operatorem w koszu
Cechy dodatkowe:
Pompy Hardi kompatybilne z płynem
Typ II/ IV (75 lpm/ 20gpm)
Zbiorniki ze stali nierdzewnej
Wykończenie wysokiej jakości
Dostęp do międzynarodowego serwisu

SPECYFIKACJA:

ISO 9001:2008certified quality
management system

CECHY
:
STANDARDOWE:

OPCJE:

•

Podwozie: Napędzana hydrostatycznie ładowarka
teleskopowa

•

Dostosowania do obsługi
przez jedną osobę

•

Silnik: Diesla firmy Deutz, napęd hydrostatyczny

•

•

System podgrzewania: 160 kw/500 000 BTU

•

Max. wysokość dyszy 13.7 m/45 stóp

Dwa zbiorniki z płynem
Odladzającym – 2650l/ 700 galonów
Zapobiegającym zamarzaniu 681l/ 180 galonów

•

Max. przepływ ADF 132 l/min (35 gpm)

•

•

Pojemność zbiornika: 3 331 l/ 880 galonów

Palnik na olej napędowy
293 kw/ 1 000 000 BTU

•

Promień skrętu: 6,2 m/ 20,3 stóp

•

•

Intercom: kosz - kabina

Izolowany zbiornik z płynem
odladzającym wyposażony
w elektryczny
system podgrzewania

•

Zatwierdzenie typu CE - potwierdzone przez trzecią stronę

•

Zgodność z normą EN 12312-6 oraz innymi
ważnymi standardami dotyczącymi urządzeń
naziemnej obsługi statków powietrznych

•

Transport w standardowym kontenerze ISO dla wysyłki morskiej

Global Ground Support, LLC
540 East 56 Highway
Olathe, KS 66061-4640 USA
Telephone (913) 780-0300
Facsimile (913) 780-0829
www.globalgroundsupport.com

