SUPERCIS
CISTERNE ZA GNOJEVKO

Član skupine

SUPERCIS

PREDNOSTI, DETAJLI
 celoti pocinkan sod, debeliV
na stene soda 5 mm
 amostoječe, pocinkano
S
ogrodje soda
 ptimalno nastavljiv in prilaO
godljiv vlečni drog ne glede
na vlečno vozilo
 obustne črpalke kompakR
tnih dimenzij in odličnih
zmogljivosti
 ajvečja moč sesanja za krajN
ši čas polnjenja
 erijsko vključene pregrade
S
soda za preprečitev nihanja
tekočine med transportom
 iroke pnevmatike za manjši
Š
pritisk in zbitost tal
 ametni označevalni sistem
P
KENNFIX®
 pcijska namestitev sistema
O
z vlečnimi cevmi
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CISTERNE ZA GNOJEVKO

SUPERCIS
Nova serija enoosnih cistern za gnojevko
Supercis poleg preizkušene visoke kakovosti ponuja tudi posebne specifične rešitve. Cisterne so namenjene predvsem
za črpanje, transport in razdeljevanje
tekoče gnojevke, gnojnice in tudi drugih
tekočin, kot npr. deževnice. Cisterne so
serijsko v celoti pocinkane, kar zagotavlja dolgotrajno zaščito pred korozijo in
pred mehanskimi poškodbami ter podaljšuje življenjsko dobo samega stroja.
Samostoječe, pocinkano ogrodje soda s
serijsko vključenimi pregradami ponuja
najvišjo stabilnost in togost. Vlečni drog
na cisterni je mogoče nastavljati in prilagajati v skladu z željami in potrebami,
opcijsko je na voljo hidravlično vzmetenje vlečnega droga.

Robustne črpalke kompaktnih dimenzij skrbijo za optimalno zmogljivost
polnjenja in zagotavljajo gospodarnost
delovanja ter največjo zanesljivost.
Gnojenje z gnojevko se običajno izvede
prek široke razdelilne šobe do delovne širine 9 metrov. Za profesionalne
uporabnike je na voljo sistem natančne
porazdelitve pretoka gnojevke prek nihalne razdelitve, ki se izvaja do širine 15
metrov. Na željo je možna tudi dodatna
nadgradnja sistema vlečnih cevi za neposreden vnos gnojevke v tla, ki zagotavlja nizke emisije in bistveno zmanjša
izgube vsebnosti dušika na poljih.
Opcijsko so na voljo posebno široke
pnevmatike, ki pripomorejo k zmanjšanju tlačenja in zbitosti tal.

TEHNIČNI PODATKI

SUPERCIS
Kapaciteta soda
Dimenzije soda (P x D)
Debelina stene soda
Sesalna cev
Lastna masa (odvisna od opreme)
Dimenzija (D x Š x V)
Kolotek
Kvadrat osi
Dovoljena hitrost
Pnevmatike
Zavorni sistem

Osvetlitev in signalizacija
Potrebna vlečna moč
Črpalka

DODATNA OPREMA

500

800

5200 litrov

8200 litrov

1400 x 3540 mm

1600 x 4350 mm

5 mm

5 mm

6“ (2 m gibljive cevi + 3 m pocinkane cevi)

6“ (2 m gibljive cevi + 3 m pocinkane cevi)

ca. 1960 kg

ca. 2580 kg

5590 x 2420 x 2340 mm

6630 x 2550 x 2640 mm

1850 mm

1950 mm

90 mm

130 mm

25 km/h

25 km/h

550/60-22.5“|ATG|328|162B

600/55-26.5“|BKT|648|170A8

Hidravlične zavore z mehanskim ventilom
in ročnim regulatorjem ali
dvokrožni zračni zavorni sistem delujoč na
vsa kolesa, ločena parkirna zavora

Hidravlične zavore z mehanskim ventilom
in ročnim regulatorjem ali
dvokrožni zračni zavorni sistem delujoč na
vsa kolesa, ločena parkirna zavora

po ECE R86

po ECE R86

> 47 kW / 63 PS

> 59 kW / 78 PS

JUROP PN 58 z nadtlačnim varnostnim
ventilom, pretok pri atmosferskem
tlaku 6500 l/min, max. nadtlak 1.0 bar,
potrebna moč 6,6 kW

JUROP PN 84 z nadtlačnim varnostnim
ventilom, pretok pri atmosferskem
tlaku 9000 l/min, max. nadtlak 1.0 bar,
potrebna moč 11,2 kW

500

800

385/65 R22.5|WP|WTR69TL|160K|ET-50
445/65 R22.5|WP|HN805|169K
560/60 R22.5|BKT|FL630|172A8
600/50 R22.5|ATG|390|159E|ET-50
600/50 R22.5|BKT|FL630|159D|ET-50
600/50-22.5“|ATG|328HS|157E|ET-50
600/50-22.5“|BKT|648|165A8|ET-50

600/55 R26.5|ATG|380|165E
600/55 R26.5|BKT|FL630|176A8
600/55 R26.5|MCHLN|CXBIB|165D
650/55 R26.5|ATG|380|167E|ET-50
650/55 R26.5|ATG|390|170D|ET-50
650/55 R26.5|BKT|FL630|169D|ET-50
650/55 R26.5|BKT|FL693M|169D|ET-50
710/50 R26.5|ATG|390|172D|ET-50
710/50 R26.5|BKT|FL630|181A8|ET-50
800/45 R26.5|BKT|FL630PLUS|184A8|ET-50

Izvedba in oprema za 40 km/h





Avtomatska regulacija zavornega učinka – ALB





Zadnja zaščita pred podletom





Vlečno uho D50 mm





Vlečna krogla K80





Dvozglobni kardan WALTERSCHEID





Plastični blatnik z nosilcem





Nastavitev vlečnega droga z dušenjem vibracij





Dodatni drsnik 6“





Sistem za popolno izpraznitev na pobočjih – hidravlično preklopni





6“ eksakten distributer





6“ Möscha distributer





8“ sesalni cevni paket namesto 6“





Glušnik z oljnim separatorjem





Črpalka JUROP PN 84 (pretok pri atmosferskem tlaku 9000 l/min)
namesto JUROP PN 58





Črpalka JUROP PN 106 (pretok pri atmosferskem tlaku 11000 l/min)
namesto JUROP PN 84





Turbo polnilnik s hidravličnim motorjem 6“





Dognojevalci VOGELSANG





Široki blatniki





Lestev





Pnevmatike

 Serijska oprema

 Dodatna oprema

 Ni možno

Cisterne za gnojevko
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VEMO,
KAJ JE POTREBNO

Vaš Farmtech partner:

Farmtech d.o.o.
Industrijska ulica 7, SI-9240 Ljutomer
[t] 02 584 91 00
[f] 02 584 91 01
[e] info@farmtech.eu

www.farmtech.eu

Zaradi prizadevanj za stalni nadaljnji razvoj in izboljšave izdelkov si pridržujemo
pravico do tehničnih sprememb brez predhodne najave. SI2018/1

