Spesialis alat berat di perairan dangkal
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Classic

Saat ini, Watermaster telah dipakai
di lebih dari 60 negara di seluruh dunia
Watermaster adalah alat keruk amfibi multifungsi
untuk segala pekerjaan di perairan dangkal

Kenapa Watermaster
10550

• Satu mesin untuk semua aplikasi
• Fleksibilitas dan mobilitas yang unggul
• Menggantikan fungsi beberapa alat
berat sekaligus

Area Operasi

• Mengurangi biaya investasi dan
operasional

pada kedalaman
0-6 meter

• Kinerja dan layanan yang sudah
terbukti
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Pengangkutan

Menggunakan
truk trailer standar
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Mobilisasi

Tidak memerlukan waktu yang lama,
tidak membutuhkan bantuan crane
atau tugboat (kapal bantu)

Mesin Amfibi Serbaguna Watermaster
Mesin

Mesin Caterpillar C7, turbo charged, mesin diesel 6 silinder
• Radiator udara - air berpendingin
• kekuatan putar roda gear pada 2000 rpm
168 kW (225hp)
• kapasitas tangki bahan bakar
1200 l
• sistem kelistrikan
24 V
• aki
2 x 180 Ah
• pompa pengisian bahan bakar listrik

hidrolik

one axial piston pump untuk dredging
dan propeller
• tekanan pada saat beroperasi
one axial piston pump untuk penggalian
dan stabiliser
• tekanan pada saat beroperasi

excavator

• sudut ayun
• tenaga yang dihasilkan dari bucket silinder
• tenaga penggalian dari lengan silinder
• kapasitas maksimal pengangkatan
• Pergantian asesoris dapat dilakukan
dengan singkat

Lambung kapal

max. 345 bar
max. 230 bar
180°
83 kN
47 kN
24,5 kN

• Kabin modern bersertifikat FOPS dengan visibilitas yang tinggi
• tambahan tempat duduk untuk asisten
• 10 lampu kerja

Anchoring

• bergerak secara mandiri tanpa bantuan kapal pendorong, kabel
ataupun alat bantu lainnya
• kedalaman maksimal dua stabiliser depan
5,0 m
• kedalaman maksimal stabiliser belakang
6,7 m

Mobilitas

• Dapat naik atau turun trailer tanpa memerlukan alat bantu 		
seperti crane atau kabel
• Dapat masuk dan keluar ke air secara independen
• memiliki propeller sendiri untuk memudahkan pergerakan di air
• bersifat amibi untuk segala macam tipe pekerjaan

Standar sertifikasi yang telah terpenuhi
• Sertifikat kualitas ISO 9001
• Sertifikat lingkungan ISO 14001
• Sertifikat keselamatan ISO 3449
Sertifikat diterbitkan oleh pihak yang berwenang

Dimensi dan berat pengangkutan

• lambung kapal terbagi menjadi 7 kompartemen kedap air
• dilapisi cat anti karat di bodi bagian luar dan dalam
• terdapat pelindung anti selip di bagian bawah
• terdapat lampu sinyal pada tiang kapal untuk pengerukan dan
navigasi
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Kabin

panjang total dengan boom
panjang total tanpa boom
lebar
tinggi
berat

11,00 m
16,00 m
3,30 m
3,15 m
ca 19,50 t

Cara kerja

Beroperasi secara independen
tanpa bantuan mesin derek, kabel
ataupun kapal bantu

Sole distributor in Indonesia

AQUAMEC Ltd.

PT BINACITRA TEKNOLOGI

P.O. Box 260, FI-27801 Säkylä, Finland
Tel: +358 10 402 6400, Fax: +358 10 402 6422
E-mail: watermaster@aquamec.fi

Tel: +62 21 5366 5845, Fax: +62 21 5366 5842
E-mail: sales@binacitra.com

Spesifikasi teknis dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Gambar dalam brosur ini sudah termasuk peralatan/asesoris yang tidak standar.

www.watermaster.fi

www.watermaster.fi

Serba guna

Gesit

Watermaster
cutter pump
•
•
•
•

Terbukti

Normalisasi Sungai,
Waduk dan Pantai

Spesialis alat berat di perairan dangkal

dirancang untuk pekerjaan air
dangkal
Pompa Submersible
jarak pembuangan sampai 1,5 km
terdiri dari dua cutter crown
dengan sistem pemotong 		
terintegrasi

•

Kabin yang modern dan nyaman

•
Mesin Caterpillar

Mencegah banjir
dan membersihkan
lingkungan

Bucket 500 liter
•
•

mempertahankan kedalaman sungai 		
dan waduk untuk mencegah banjir
pemeliharaan dermaga - dermaga 		
pinggir pantai

•
•

untuk pekerjaan backhoe 		
secara umum
untuk penggalian tanah keras

•
•

Pencegahan banjir
Normalisasi sungai-sungai di 		
perkotaan
Pembersihan sampah dan tumbuh-		
tumbuhan penyumbat saluran air
Pengerukan dan pembuangan 		
sedimen-sedimen dan lumpur

pembuangan sampai 1,5 km
Ponton di kedua sisi untuk
kestabilan

Clamshell bucket
•
•
•

cocok untuk pembersihan
sampah
cocok untuk pengangkutan ke
kapal tongkang
Volume 600 l

Kegunaan dalam
proyek konstruksi
•
•

Lambung kapal dibagi menjadi 7 kompartemen kedap air

Pekerjaan sipil di lingkungan air
pemasangan sistem perpipaan dan 		
kabel

Pergantian asesoris dapat
dilakukan dengan singkat

Rake
•
•
•
•

untuk membersihkan alang-alang,
enceng gondok, akar tanaman
dan vegetasi lainnya
untuk pengerjaan Normalisasi
sungai atau waduk
untuk pembersihan sampah di
kedalaman air
lebar 2,75 meter

Perpanjangan stabilizer depan

•
•

•
•

Pemeliharaan kolam penampungan 		
air limbah
Memilah bahan-bahan berharga dari 		
proses akhir daur ulang limbah 		
di kolam penampungan

Pilihan tepat

Piling bucket
•

Memelihara dan
membersihkan kolam
industri

•

alat tambahan umum untuk
menancapkan tiang pancang dan
dinding turap
untuk memperkuat pantai dari
abrasi
untuk pemeliharaan wilayah sekitar
dermaga atau reklamasi pantai

•
•
•

Solusi cerdas untuk pekerjaan berat

Secara terus menerus dikembangkan
sejak 1986
dibuat di Finlandia dan dioperasikan di
seluruh dunia
didukung penuh oleh jaringan layanan
purnajual Watermaster
produk bersertifikat ISO 9001 &
ISO 14001

