ULTRAFEX
UNIVERZALNI TROSILNIK

Član skupine

ULTRAFEX

PREDNOSTI, DETAJLI
 nemljiva trosilna naprava
S
zagotavlja optimalno sliko
trošenja
 idravlična ali elektro-hidravH
lična brezstopenjska regulacija hitrosti tračnega pogona
skrbi za optimalno dodajanje
materiala do trosilne naprave
 idromotor z valjastimi zobH
niki zagotavlja maksimalen
potisk
 a poviških nameščeni imN
pregnirani trakovi lesa omogočajo nežnejšo nakladanje
in preprečujejo morebitne
poškodbe
 pcijska izvedba z univerO
zalno trosilno napravo ali
silažnimi vrati razširja spekter
uporabnosti
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UNIVERZALNI TROSILNIK

ULTRAFEX
Nova ponudba modelov od 12 do 16
ton skupne mase je primerna predvsem
za večja kmetijska gospodarstva, strojne
krožke, storitvena podjetja in tudi za
nove ciljne skupine zunaj kmetijstva.

Samonosen, robustno izdelan mulde oz.
koritasti zaboj z vertikalnim trošenjem in
tesno zaprtimi silažnimi vrati za prevoz
silaže odlikuje to serijo.
S to serijo je podjetju Farmtech uspelo
zapolniti vrzel med srednjim razredom
Superfex in profesionalno serijo
Megafex.

TEHNIČNI PODATKI

ULTRAFEX

1600

Največja skupna masa
(zgornji / spodnji priklop*) (kg):

16000/17000*

Lastna masa (odvisna od opreme) (kg):

5000

Nosilnost (kg):

11000

Dimenzija (dolžina x širina x višina) (mm):
Dimenzija zaboja (notranja d x š) (mm):

7900 x 2440 x 3100
5000 x 1950/2000

Višina stranic (mm):

 ve robustni ADR osi (TEKNOAX)
D
z desetimi kolesnimi vijaki za varno
in hitro opravljen prevoz tovora, kolotek 1850 mm, medosna razdalja
1350 mm, zavorni bobni 406 x 120
mm.

 jačana konstrukcija zaboja z vgraO
jenim okvirjem šasije zagotavlja
najvišje obremenitve.

1000+350

Višina do poda (pri serijskih pnevm.) (mm):

1515

Prostornina ~ uporabna prostornina (m ):

13,0 ~ 20,0
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Kolotek (mm):

1850

Medosna razdalja (mm):

1350

Kvadrat osi (mm):

120

Vlečno uho (mm):

Ø 40

Obremenitev na priklopu
(zgornji / spodnji*) (kg):

2000/3000*

Dovoljena hitrost (km/h):

40

Pnevmatike:

600/50-22.5

Zavorni sistem:

dvovodni zračni

Višina odprtine trosilne naprave (š x v) (mm):

2000 x 1350

Veriga strgalnega dna (mm):

14 x 50

Gred transportnega traka (mm):

Ø 60

Osvetlitev in signalizacija:

po StVZO/ECE E48

Potrebna vlečna moč kW / PS:

 tabilni spodnji okvir iz cevi
S
300 x 100 x 4 mm za najvišjo torzijsko togost in stabilnost, tandem
podvozje s paraboličnimi vzmetmi,
zgornji vlečni drog s fiksnim vlečnim ušesom D40 mm, ojačena podporna stopa z gonilom in dvojnim
pogonom ali opcijsko hidravlična.

Inovativno označevanje cevi
»KENNFIXX« za hidravlične sklopke
– barvni sistem označevanja preprečuje nevarnost zamenjave ter skrbi
za varno in pravilno priključitev.
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Standardna trosilna naprava – štirje vertikalni
trosilni valji:



Univerzalna trosilna naprava – dva horizontalna trosilna valja:



Silažna vrata:



 Serijska oprema

 Dodatna oprema

 Ni možno

Univerzalni trosilnik
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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. SI2016

