Nesená rozmetadla 600-1000 l
pro traktory do tříbodového závěsu

STANDARDNÍ VÝBAVA

VOLITELNÁ VÝBAVA

✔ Automatická regulace dávky posypového
materiálu v závislosti na rychlosti pojezdu
vozidla s pomocí GPS.
✔ Zabudovaná nádrž na kapalinu v obalu
rozmetadla (330 l).
✔ 12V motor je namontován v uzavřeném krytu.
✔ Vibrátor zabraňuje ucpání rozmetadla a zároveň
pomáhá v sesypávání materiálu do šneku.
✔ Průměr nerezového šneku je 65 mm,
umožňuje stálý přísun materiálu.
✔ Dvoudílný plachtový systém.
✔ Horní clona zabraňuje větším kamenům v proniknutí do šneku.
✔ Sklopný nerezový rozmetací talíř.

✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚

Konstrukce zásobníku s dvojitými stěnami obsahuje integrovanou nádrž o objemu 330 l pro
přestavbu vašeho rozmetadla s možností aplikace
zvlhčené soli a dovybavení na postřik solankou.
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Držák SPZ s osvětlením.
Maják.
Pracovní LED světlo.
Zadní kamera.
Předvlhčovací systém.
Senzor nedostatku materiálu.
Aplikace Hilltip HTrack Online.
Odstavné nohy.

ROZMETADLA | SPECIFIKACE
MODEL

600 TR

800 TR

1000 TR

Celková šířka

1500 mm

1500 mm

1500 mm

Výška

1500 mm

1650 mm

1800 mm

Objem nádrže vodorovný

550 l

750 l

950 l

Objem zásobníku (zaokrouhleno)

630 l

850 l

1050 l

Hmotnost (prázdný)

320 kg

360 kg

400 kg

Konstrukce zásobníku

Poly

Poly

Poly

Šířka rozmetání

1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)

Velikost rozmetacího kotouče

390 mm

390 mm

390 mm

Průměr šneku (nerez)

65 mm

65 mm

65 mm

Vibrátor

ANO

ANO

ANO

Nastavení rychlosti GPS

ANO

ANO

ANO

Nosič

traktor

Materiál

sůl, písek, granulát, směs

ZVLHČOVÁNÍ SOLI A APLIKACE SOLANKY (INTEGROVANÁ NÁDRŽ SOUČÁSTÍ ROZMETADLA)
MODEL

600–1000 TR

Předvlhčovací systém, objem

3–12 l/min

Lišta na aplikaci, objem

5–25 l/min

Předvlhčovací systém, šířka aplikace

1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)

Lišta na aplikaci, šířka aplikace

2–5 m

Předvlhčovací systém, objem

330 l

Lišta na aplikaci, objem
nádrže pro postřikovací systém

330–1000 l *

Materiál

protimrazové a rozmraz. roztoky, voda, kapalná hnojiva
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* S volitelnou vnitřní
vložkou nádrže pro
postřikovací systém.

