
De CTK 1050/85 is het grotere model uit de CTK serie transporteurs. Deze machine is voor vele werkzaamheden 
inzetbaar. Door zijn hoge capaciteit en grote lengte is de CTK 1050/85 bijvoorbeeld ook geschikt voor het snel en 
effi  ciënt laden van vrachtwagens.

▪ Hoge capaciteit, geen beschadiging

Alle AVR transporteurs zijn uitgevoerd met high-

chevronbanden in trogvorm (meelopende zijwanden) 

die de framedelen afdekken. Dit heeft 2 grote voordelen. 

De capaciteit wordt aanzienlijk vergroot doordat er 

meer product op de band blijft liggen en door de 

trogvorm komt het product niet in aanraking met de 

framedelen, hierdoor wordt het product niet beschadigd. 

Aan de uitloopzijde van de transportband is de machine 

voorzien van een instelbaar knikdeel, waardoor val-

hoogten tot een minimum beperkt kunnen worden 

en vindt er geen productbeschadiging plaats.

▪ Flexibel en solide

De CTK 1050/85 is ontwikkeld om bij grotere lengtes 

stabiel en solide te zijn, dit wordt bereikt door het 

fame uit 1 stuk te zetten (monobody-frame).  

De bandaandrijving (trommelmotor) bevindt zich in 

de kop van de machine, waardoor de band trekkend 

aangedreven wordt. Dit voorkomt het slippen van 

de band. Het gebruik van een trommelmotor brengt 

grote voordelen met zich mee. De toegepaste 

trommelmotoren zijn bedrijfszeker en het onderhoud 

aan de aandrijving van de band is nihil.
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Afneembare trekhaak

Tandemstel met zwenkwielen

CTK 1050/85

▪ Gebruiksvriendelijk

De CTK 85 serie is zo gemaakt dat deze met minimale inspanning 

eenvoudig bediend en verplaatst kunnen worden. 

Door het tandemstel met zwenkwielen kunnen oneff enheden in de 

ondergrond makkelijk opgevangen worden en is het verplaatsen 

van de transporteur eenvoudig door 1 persoon uit te voeren. 

Standaard is de CTK 85 serie eveneens uitgevoerd met een 

elektrische hoogteverstelling en een lichte afneembare trekhaak.

Technische Specifi caties

AVR CTK 1050/85

Max. opvoerhoogte 5,50 m

Min. afgiftehoogte 1,10 m

Instorthoogte 0,95 m

Oversteek geknikt hoog 3,80 m

Oversteek recht laag 5,00 m

Bandbreedte 0,80 m

Bandsnelheid 30/60 m/min
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Blijf op de hoogte:

Vraag meer info, wij staan u graag te woord:
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