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4 yöne kayan ve eğilebilen konveyör. 
Yüksek üretim sağlayan besleme kazanı 
ile güçlendirilmiş, 4,57 metre uzunluk ve 
610 mm. genişlikte konveyör.

1,6 metre uzunluğunda 
üç adet hidrolikle 
güçlendirilmiş palet.

1219 mm. hidrolik yana kaydırmalı , 305 mm. 
dikey hidrolik ayar, 152 mm. manual dikey 
ayar, 457 mm. ye kadar dikey ayar yapılabilen 
trimmer.

Dikey kaldırmalı kalıp.

Hızlı ve kolay kalıp 
değişimleri için kalıp 
monte sistemi.

Kalıp için teleskopik 
operator platformu.

Güçlü döner ayak.

Teleskopik ayaklar.

4 yönlü hidrolikle 
güçlendirilmiş 
boşaltma konveyörü.



Parametre ayarı, yürüyüş kontrolü için 
kullanılan özel akıllı silindirler.

Otomatik kayan arka ayak.

Çoklu dillerde çalışma yeteneğine 
sahip GOMACO’nun ürünü G+® 
kontroler.

Motor iberglas kaput içersindedir.

GT-3600
• Çalışma hızı dakikada 13 metredir ve boşta 
 38 metre hız yapabilir.

• 610 mm. yarıçapında beton dökebilir.

• Tüm paletler yürüyüşte konumu 
 nakliye için yükleme, iş yeri hareketliliği, 
 ofsetli veya ofsetsiz zaman tasarrufu 
 sağlar. Tüm paletlerin aynı anda hareketi zor 
 bölümlerde tam hassasiyeti sağlar.

• Tüm paletler aynı pozisyonda konumu 
 denge ve engeller için ayakların pozisyon 
 almasını sağlar. Teleskopik sağ-ön ayak, 
 dönen sol ön ayak ve kayan arka ayak.

•  GT-3600 inişer korkuluk veya bariyer 
 dökmek için hidroliksel olarak yükseltilir.

• 2.6m. genişliği, 5.3m. uzunluğu ve 2,5m. 
 yükseklikte nakledilir.

• Üç metre genişliğine kadar bordür, suyolu, 
 yaya yolu, eğlence yerleri, bariyer duvarı ve 
 köprü emniyet duvarını kaplamakta kullanılır.

Piston tipi ayaklar.
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