
Type Estate

B U N K E R G I E K

Dedicated to Excellence

Australiëweg 2
4561 PD  Hulst
The Netherlands
Tel.: +31 (0) 114 317101
www.ptsmachinery.nl

Engineering / Productie

Engineer to Order

Op vraag van de klant bouwen en engineeren 

wij speciale offshore kranen tot een capaciteit

van 35 ton.

Onze Engineering en Productie is uitgerust om 

snel en fl exibel in te spelen op uw vragen voor het 

ontwerpen en leveren van deck equipment, lieren, 

hefmechanismen voor on- en offshore applicaties. 

Alle ontwerpen worden in nauwe samenwerking 

met de certifi cerende keuringsinstanties 

uitgevoerd  

Alle producten worden ontwikkelt met oog voor de 

toekomst inzake betrouwbaarheid, effi ciency en 

duurzaamheid. 



Dedicated to Excellence

PTS Machinery heeft naast haar standaard 
gamma autolaadkranen ook een moderne 

standaardlijn Bunkergieken ontworpen onder de 
naam Estate.

Deze Estate Bunkergieken dragen er toe bij dat 
het bunkeren op een snelle en veilige manier kan 

plaatsvinden.

Om de schepen zo mulitfunctioneel mogelijk te 
houden is in het ontwerp rekening gehouden met 

een lage kruiplijn.

Voor het draaien van de bunkergiek wordt gebruik 
gemaakt van een robuuste draaikranslager in 

combinatie met een planetaire tandwielkast. 

De planetaire tandwielkast is voorzien van een 
rem die voorziet in een veiligheidsfactor van 4,5 

tot 6 maal het aandrijfkoppel. 

Standaard wordt de bunkergiek voorzien van 
onderhoudsvriendelijke swivels.

De lagermodule en de dichtingen kunnen in 
minimale tijd vervangen worden.

Type Estate

Types Werklengte Leiding Vermogen Hydraulische  Swivels
 op dek Diameter kW Lier

EST-20 20 meter 8” 7,5 kW 500 Kg 8” 3 stuks

EST-25 25 meter 8” 11 kW 600 Kg 8” 3 stuks

EST-28 28 meter 8” of 10” 15 kW 750 Kg 3 stuks

EST-30 30 meter 8” of 10” 15 kW 750 Kg 3 stuks

Naast de standaard types bestaat de mogelijkheid om in
overleg met onze Engineering afdeling afwijkende
afmetingen te realiseren.

Rotary swivel 6/8Swivel 6”, 8” & 10”


