LINHA PROFISSIONAL

TRAP 320
MÁQUINA DE LANÇAR PRATOS AUTOMÁTICA
PROFISSIONAL PARA USO RECREATIVO,
CLUBES E COMPETIÇÕES

Medidas / Peso
- Altura 950 mm.
- Largura 690 mm.
- Profundidade 850 mm.
- Peso 90 Kg.

LINHA PROFISSIONAL
Buschi

TRAP 320

A Buschi é uma empresa inovadora no mercado de máquinas
automáticas de lançar pratos cerâmicos para o tiro esportivo, o
tiro ao prato. Nosso objetivo foi fabricar uma máquina com uma
conﬁguração de funcionamento simpliﬁcado e com uma
MÁQUINA DE LANÇAR PRATOS AUTOMÁTICA
robustez natural. Outro grande diferencial da Buschi é
PROFISSIONAL PARA USO RECREATIVO,
fabricação ser totalmente nacional, favorecendo um custo de
CLUBES E COMPETIÇÕES
manutenção muito baixo e reposição imediata de
peças.Produzidas com alta tecnologia garantem a qualidade e
precisão necessária aos praticantes
proﬁssionais e amadores.

R$ 17.000,00

TRAP 320

PRODUTO NACIONAL

Medidas / Peso
- Altura 950 mm.
- Largura 690 mm.
- Profundidade 850 mm.
- Peso 90 Kg.

www.buschi.com.br

- Capacidade de 320 Pratos.
- Base giratória automático.
- Carregamento automático.
- Magazine automático.
- Regulagem de ângulo Vertical.
- Regulagem de ângulo Horizontal.
- Regulagem de mola.
- Cubo central com sistema antiﬂexão.
- Rolamentos de posicionamento de precisão.
- Rolamentos para armar e desarmar a mola.
- Braço de lançamento de Alumínio.
- Sistema de compensação.
- Magazine com guias de Alumínio.
- Pintura em Poliuretano.
- Estrutura em Aço carbono.
- Montagem estrutural especial eliminando soldagem.
- Tampa removível para inspeção e manutenção.
- Painel Elétrico com dispositivo de segurança.
- Painel Elétrico com acionamento de motores independentes.
- Painel Elétrico com chave geral de segurança.
- Painel Elétrico com conversor de voltagem.
- Cabo de lançamento com 18 metros.
- Disparador com botoeira industrial.
- Disparador com tensão de 24 Volts (Norma de Segurança).
- Tomada Steck Trifásico.
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