Čtyřnohý stativ
Přenosná rentgenka musí být při prozařování pevně
usazena v požadované pozici.
Nyní uvádíme na trh novu ochrannou klec. Vychází
z původní koncepce Balteau. Tuto ochranou klec lze
velmi snadno změnit ve stativ.
Nyní máte k dispozici čtyři robustní nohy ze slitiny
hliníku, které vyhoví všem náročným požadavkům.
Tento univerzální přenosný stativ umožňuje upnutí
všech rentgenek řad Baltospot GF, Ceram, LLX.
Rentgenka je upevněna do ochranné ocelové klece.
S touto klecí je bezpečně zavěšena na teleskopické
nohy a může být libovolně nasměrována a otáčena
kolem os. Výstup může být nasměrován kolmo
vzhůru.
Díky snadnému vyjmutí rentgenky z ochranné klece
zabírá celá sestava při transportu minimum místa.

Robustní konstrukce

Stabilní

Rentgenky Balteau jsou navrženy pro nasazení v
drsném prostředí průmyslu. aby jejich životnost
byla opravdu maximální, jsou stativy Balteau
dimenzovány na stejnou zátěž. Použité slitiny
hliníku dovolují snížit hmotnost stativů, Montážní
systém dovoluje snadnou adaptaci bez použitá
nástrojů.

Úhel mezi párem nohou, stejně jako umístění
obou párů nohou umožňuje vysokou stabilitu i
na velmi nerovném povrchu. Nastavování
rentgenky
do
požadované
polohy
je
jednoduché díky „kolébce“, pro zafixování
zdroje v požadované poloze není třeba
žádných nástrojů.

Všestranný

Protiskluzové “podrážky”

Při změně rentgenky je třeba přizpůsobit pouze
ochrannou klec. Ta je připevněna na rentgence.
Kterou je pak možné snadno uchytit ke stativu.
Klec může být k rentgence připevněna trvale.
V takovém případě lze rentgenku umístěnou na
zemi či potrubí snadno natáčet.
Klec také
zabraňuje samovolnému posouvání či kutálení
rentgenky.

Nohy stativu mají anti-skluzovou úpravu, aby
neprokluzovali ani na velmi kluzkém povrchu.
Délka každé nohy může být nastavena zvlášť pro
každou nohu - tak lze vyrovnat i velké terénní
nerovnosti.
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Technická specifikace
Rozměrová specifikace

Požadovaná podlahová plocha*

Možnost pohybu

CERAM 35
pro délku nohou 620mm
pro délku nohou 980mm

mm 550 x 665
mm 855 x 815

okolo osy a
okolo osy β
výška

360°
360°
mm 650 až 1050

CERAM 235
pro délku nohou 620mm
pro délku nohou 980mm

mm 550 x 640
mm 855 x 795

LLX 160
pro délku nohou 620mm
pro délku nohou 980mm

mm 550 x 545
mm 855 x 695

Výrobce:

Distributor:

Balteau NDT sa

ATG s.r.o.

Voie de liège, 12
B-4681 Hermalle Sous Argenteau
BELGIUM
Tel.:
+32 4 374 75 75
Fax.:
+32 4 374 75 85
E-mail:
balteau@balteau-ndt.com
website: www.balteau.com

Beranových 65
Praha – Letňany, 199 02
CZECH REPUBLIC
Tel.:
+420 281 932 020
Fax.:
+420 222 723 997
E-mail: atg@atg.cz
website: www.atg.cz
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