VARIOFEX

VINOGRADNIŠKO-SADJARSKI TROSILNIK

Član skupine

VARIOFEX

PREDNOSTI, DETAJLI
 izko težišče s kompaktnimi
N
dimenzijami
Pocinkana izvedba trosilnika
 obustna univerzalna trosilna
R
naprava z dvema ležečima
valjema in diskoma za fino,
enakomerno in natančno
trošenje ne glede na vrsto
materiala do širine 12 metrov
 a hitro in zanesljivo dodajaZ
nje materiala skrbita dve verigi strgalnega dna z letvami,
ki jih poganja hidromotor
 gornji ali spodnji priklop v
Z
enem
 pcijsko hidravlično prisilno
O
krmiljenje osi s centriranjem
 pcijsko hribovska različica
O
s široko osjo in kolotekom
1900 mm
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VINOGRADNIŠKO-SADJARSKI
TROSILNIK

VARIOFEX
Za področje specializiranega vinogradništva in sadjarstva ter za pridelovalce
zelenjave so potrebni majhni kompaktni
in agilni trosilniki z največjo možno zmogljivostjo. Vse to združuje novi trosilnik
organskih gnojil Variofex.
Z nizkim težiščem, kompaktnimi dimenzijami in ozko konstrukcijo ob najmanjši
skupni širini 1,65 metra je Variofex posebno agilen. Prepotrebno vzdržljivost
in stabilnost omogoča robustno in togo
podvozje, opcijsko s hidravličnim prisil-

nim krmiljenjem osi za še preprostejše
manevriranje.
Variofex je namenjen za fin, enakomeren
in natančen raztros hlevskega gnoja,
komposta in apnenca z možnostjo bočnega trošenja levo in desno neposredno
na tla ali klasičnega trošenja nazaj.
Pocinkana izvedba trosilnika je serijska
in zagotavlja dolgotrajno zaščito pred
korozijo in mehanskimi poškodbami,
s čimer se podaljšuje življenjska doba
stroja.

TEHNIČNI PODATKI

VARIOFEX

750

Največja skupna masa

7500 kg

Lastna masa (odvisna od opreme)

2700 kg

Nosilnost

4800 kg

Dimenzija (D x Š x V)

5680 x 1650 x 2700 mm

Dimenzija zaboja (notranja D x Š)

3170 x 1260 mm

Višina stranic

 sestransko zasnovan priklop je mogoče
V
priključiti na zgornji ali spodnji priklop
vlečnega vozila
 arvni sistem označevanja hidravličnih cevi
B
preprečuje nevarnost zamenjave in povečuje udobje pri delu

840 mm

Višina do poda (pri ser. pnevmatikah)

1100 mm

Prostornina ~ uporabna prostornina

3,6 ~ 4,9 m3

Kolotek

1250 mm

Kvadrat osi

80 mm

Vlečno uho

Ø 40 mm

Obremenitev na priklopu (spodnji)

1100 kg

Dovoljena hitrost

25 km/h

Pnevmatike

19.0/45-17"|BKT|AW|144A8

Zavorni sistem

hidravlični

Odprtina prehoda (Š x V)

1300 x 1180 mm

Strgalno dno

2 (14 x 50 mm)

Gred transportnega traka

Ø 40 mm

Osvetlitev in signalizacija

po ECE R86

Potrebna vlečna moč

 pcijski usmerjevalec raztrosa, kotno
O
nastavljiv z obeh strani, omogoča natančen
raztros med vrstami, kjer se trosilni material
nanaša levo in desno neposredno do korenine ustrezne kulture

 ožnost upravljanja vseh potrebnih funkcij
M
trosilnika iz traktorske kabine in maksimalna
varnost pri delu

> 70 kW / 94 PS

Univerzalna trosilna naprava



DODATNA OPREMA

750

Pnevmatike

15.0/55-17“|BKT|AW|149A8
19.0/45-17“|BKT|AS504|146A8
19.0/45-17“|BKT|AW|156A8
19.0/45-17“|VRED|FLOT|146A8
400/60-15.5“|BKT|AW|151A8

Hidravlične zavore z mehanskim ventilom in ročnim regulatorjem



Dvokrožni zračni zavorni sistem



Podaljšan vlečni drog



Vlečno uho D40 mm reverzibilno | D50 mm fiksno | krogla K80



Poviški stranic višine 350 mm stranski



Elektro-hidravlično upravljanje hitrosti transportnega traka iz kabine traktorja



Usmerjevalec raztrosa (kotno nastavljiv z obeh strani)



Široka os s kolotekom 1900 mm – hribovska različica



Hidravlična krmilna os (kolotek 1250 mm) s centriranjem, kvadrat osi 90 mm



Vzvratna kamera z monitorjem


 Serijska oprema

 Dodatna oprema

 Ni možno

Vinogradniško-sadjarski 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. SI2018/1

