UNIRAISER

UNIVERZALNA DVOVIŠINSKA PRIKOLICA

Član skupine

UNIRAISER

PREDNOSTI, DETAJLI
 ulde izvedba zaboja
M
zagotavlja hitro in enostavno
kipanje nazaj, za dvig zaboja
pred kipanjem do višine 3,3
metra skrbijo trije cilindri
 podnji priklop na traktor
S
– vzmetena vlečna ruda z
listnato vzmetjo, hidravlična
podporna stopa v Y-izvedbi
 ogon preko kardana in
P
zobniške črpalke
 odporni stabilizatorji z
P
razponom do 3,3 metra za
mehke in neravne terene
 idravlično odpiranje zadnjih
H
vrat, upravljanje preko ročnih
hidravličnih ventilov
Opcija: cerada s konstrukcijo
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UNIRAISER
UNIVERZALNA DVOVIŠINSKA
PRIKOLICA
Univerzalna dvovišinska traktorska prikolica UNIRAISER je namenjena za sodoben
prevoz in transport v kmetijstvu, prvenstveno za razkladanje ter pretovarjanje
kmetijskega repromateriala in pridelkov v
rinfuzi kot npr. umetna gnojila v trosilnike,
semena v sejalnice, žitarice in sladkorno
peso v kamione ter vagone in služi tudi za
prizmiranje, kar zmanjšuje stroške, prihrani
delovni čas, embalažo in porabo goriva.

UNIRAISER

2000

Največja skupna masa

20000 kg

Lastna masa (odvisna od opreme)

7700 kg

Nosilnost

12300 kg

Dimenzija (dolžina x širina x višina)

7500 x 2550 x 2860 mm

Dimenzija zaboja (notranja dolžina x širina)

5700 x 2300 mm

Višina stranic

1200 mm

Višina do poda (pri serijskih pnevmatikah)

1450 mm

Prostornina

16,00 m3

Kolotek

1950 mm

Kvadrat osi

110 mm

Obremenitev na priklopu

2000 kg

Dovoljena hitrost

40 km/h

Pnevmatike

600/55-22.5

Zavorni sistem

dvovodni zračni zavorni sistem z ALB

Izpust za zrnje

390 x 380 mm

Število stopenj hidravl. cilindra (premer)

4 (90/105/120/140 mm)

Višina dviga cilindra

2000 mm

Kot kipanja nazaj

45 stopinj

Potrebna količina olja

lasten rezervoar (120 l)

Potrebna vlečna moč kW / PS

> 120 kW / 163 PS

Listnate vzmeti

parabolične

DODATNA OPREMA
Pogon s hidromotorjem in zobniško črpalko



Spodnji priklop s kroglo K80



Zadnja vrata s lijakom, cevjo in zaporo



Daljinsko elektrohidravlično odpiranje izpusta na lijaku



Nosilni plato za manipulacijo s cerado in cerada, konična poviška


 Serijska oprema

 Dodatna oprema

 Ni možno

Univerzalna dvovišinska prikolica
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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. SI2014

