
Rozsdamentes, alumínium anyagok hegesztése
Kapuk, kerítések készítése
Mezőgazdasági gépek javítása
Acél épületek, szerkezet gyártása
Fémszerkezetek gyártása
Hidraulikus berendezések gyártása

Egyéb tevékenységeink

Igény esetén helyszínre szállítjuk
Több méretben, igény esetén egyedi paraméterekkel és színben is legyártható
1,5 KW –os villanymotor, 4p 90 B35 230/400V TMS2
Karos útváltóval a finomabb adagolás érdekében
Maximális teherbírás: 1T
Kétoldali munkahengerrel szerelve

Műszaki adatok:

Élelmiszeripar, ahol az igényeknek megfelelően rozsdamentes változatban készítjük el
Gyümölcs és zöldségfélék betakarítása, feldolgozása

Felhasználási területek:

Az elmúlt időszakban egyre nagyobb igény jelentkezik kis- és nagy termelők körében a 
hidraulikus konténerfordítók munkájára, mely alkalmas a konténer kiürítésére a fogadógaraton 
keresztül a szállítószalagra/osztályozóba vagy éppen a mosó-, és zsákoló-csomagoló 
berendezésbe.

Hidraulikus konténerfordítók gyártása

Üdvözlöm! Dukai Csaba vagyok. 2001 óta lakatosként dolgozom, 2014-ben 
megalapítottam saját cégemet, ahol elsősorban mezőgazdasági és erdészeti gépek 
gyártásával foglalkozunk. Fő profilunk a hidraulikus konténerfordítók gyártása.

Rólunk

Keressen minket!

Dukai Csaba - cégvezető
06 70 421 44 86

dbb.gep@gmail.com

www.dbgep.hu Székhelyünk: 2351 Alsónémedi, Liliom utca 34.

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségeken!



konténer szélessége:        1 200 x 1 200 mm
konténer magassága:        1 100         mm
gép mélysége:            1 700       mm
gép magassága:           1 250      mm
gép szélessége:           1 980        mm
gépmagasság billentéskor:     2 750        mm
kkiöntési tartomány magasság:   300 - 700    mm
súly:                 420        kg

BKF01 Konténerfordító

BKF02 Konténerfordító
konténer szélessége:        1 500 x 1 000   mm
konténer magassága:        1 500        mm
gép mélysége:            1 500         mm
gép magassága:           1 640        mm
gép szélessége:            2 280       mm
gépmagasság billentéskor:     3 100        mm
kkiöntési tartomány magasság:   700 - 1 100    mm
súly:                  450          kg

KF01 Konténerfordító
konténer szélessége:         1 200 x 1 200 mm 
konténer magassága:         1 200       mm
gép mélysége:             1 700       mm
gép magassága:            1 700        mm
gép szélessége:             1 980        mm
gépmagasság billentéskor:      3 400       mm
kkiöntési tartomány magasság:    900 - 1 300   mm
súly:                    460        kg

konténer szélessége:        1 500 x 1 000 mm 
konténer magassága:        1 600         mm
gép mélysége:            1 500        mm
gép magassága:           1 700        mm
gép szélessége:            2 280       mm
gépmagasság billentéskor:     2 280       mm
kkiöntési tartomány magasság:   900 - 1 300   mm
súly:                  510          kg

KF02 Konténerfordító

Keressen minket!

Dukai Csaba - cégvezető
06 70 421 44 86

www.dbgep.hu

dbb.gep@gmail.com

Székhelyünk: 2351 Alsónémedi, Liliom utca 34.


