Basic Stapmolen
15,2 meter 3 paarden
15,2 meter 3 paarden / Artikelnummer 22-5-05-00316

Dit instapmodel is zeer geschikt voor de privé stal met eigen paarden.
U kunt met een gerust hart uw paarden trainen. Deze molen voorziet in
de dagelijkse beweging van uw paard, eenvoudig maar doeltreffend.
De standaard stap besturingskast is uitgerust met een intern instelbare
timer voor richting wissel. De snelheid is met de waterdichte
snelheidregelaar eenvoudig in te stellen.

Eenvoudig te installeren
Schrikstroomvoorbereiding
Onderhoudsarm
Volledige afscherming
Gaas drijfhekken

Kenmerken
Veiligheid:
De basic stapmolen is ontworpen om zo veilig mogelijk uw paarden te trainen en zijn onder andere voorzien van een
direkte aandrijving met breekbouten, lichtgewicht gaas drijfhekken en elektronische overbelastingsinstelling. Alle
gevaarlijk bewegende delen zijn beschermd tegen aanraking.
Duurzaamheid:
Door gebruik te maken van hoog kwalitatieve industriële onderdelen kunnen wij een zeer lange levensduur garanderen.
Door een technologisch geavanceerd ontwerp draait de molen vrijwel geruisloos en zeer licht rond, hierdoor zij de Qline® trainingsmolens bijzonder energiezuinig.
Uiterlijke kenmerken:
In de ontwerpen van de trainingsmolens is gestreefd naar een compact en minimalistisch uiterlijk. De aandrijfsectie van
de trainingsmolen is beschermd tegen aanraking. De drijfhekken hangen op 2 mtr hoogte en zijn 1,97 mtr breed en 1,22
mtr hoog, om de de buitenrand van het gaas zit een kunststof beschermrand
Onderhoud:
De trainingsmolens van Q-line® zijn zeer solide geconstrueerd en vragen zeer weinig onderhoud. Door het
technologisch geavanceerd ontwerp en de gebruikte materialen is er nagenoeg geen slijtage of corrosie waardoor
onderhoud geminimaliseerd wordt.
Keurmerken:
Alle molens voldoen aan de machine richtlijn 2006/42EG en zijn standaard voorzien van de juiste keurmerken, tevens
worden de Q-line® molens af fabriek gecertificeerd gekeurd volgens de NEN 3140 en ARBO richtlijn en voldoen
daarmee aan alle Europese veiligheidseisen.
Bediening:
De standaard stap besturingskast is uitgerust met een intern instelbare timer voor richting wissel. De snelheid is met de
waterdichte snelheidregelaar eenvoudig in te stellen.

Toebehoren

Basic omheining 15,8 meter

Smeersysteem basic

Hoefslagberegening Basic

Beschermkap voor kast

Schrikstroomset Basic 230

Specificaties
Diameter

15,24 meter

Aantal paarden

3

Aandrijf systeem

Direct drive

Snelheid

12 km/h instelbaar

Tijd

6 minuten keertijd

Aandrijf systeem

Direct drive

Beveiliging

Breekbouten

Drijfhek

Gaas met bescherming rondom 1,97x1,22 mtr

Overig

Middenpaal op midden frame

Electronische rem

Ja, instelbaar in kracht en tijd

Aansluitspanning

230V, 50Hz

Afzekeren met

16A

Opgenomen vermogen

1000 Watt

Bevestigingsmateriaal

Schrikstroom voorbereiding

Basis materiaal

Verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461-99.

IP waarde

54

Standaard meegeleverd

Bedieningskast WCB 1.1

Kabellengte

Motorkabel 14 meter

Keurmerk

CE / NEN 3140 / ARBO

Inbegrepen

Bouwhandleiding

Transport gewicht

350 Kg

Transport afmeting

1 pallet 120cm x 100cm x 220cm

Contactgegevens
Q-Line Equestrian B.V.
Haarbrinksweg 47
7678 RS Geesteren
Tel. +31(0)546633700
info@Q-Line.com
www.q-line.com

