ULTRAFEX

ELŐNYÖK, RÉSZLETEK
 gész évben használható mint
E
szervestrágyaszóró vagy silószállító
pótkocsi
 leszerelhető szórószerkezet
A
egyenletes szórásképet garantál
 homlokfogaskerekekkel szerelt
A
hidromotor maximális nyomatékot
biztosít
 magasított oldalfalakra impregA
nált fából készült élvédők vannak
szerelve, melyek biztonságosabb
berakodást eredményeznek, valamint megakadályozzák az oldalak
sérülését
J obb kihasználtság a kétféle szórószerkezettel vagy silóhátfallal történő üzemeltetés következtében

ULTRAFEX
UNIVERZÁLIS
TRÁGYASZÓRÓK

Az ULTRAFEX szervestrágyaszórók új generációja - melyet számos innovációval szereltek fel -, három változatban rendelhető: 1200 és 1600, max. 20 m3 raktérfogatig.
Az új modellek 12 – 16 t megengedett legnagyobb össztömeggel nagyobb gazdaságok, szövetkezetek és szolgáltató cégek számára ideálisak. Ezek a modellek hivatottak kitölteni a rést a közepes méretű SUPERFEX és a prémium MEGAFEX között.
Az ULTRAFEX szervestrágyaszóró bizonyítja, hogy az optimális szóráskép nem függ
a gép méretétől. A standard szórószerkezet négy függőleges tépőhengerrel és
fogazott HARDOX-késekkel a kiszórandó anyagtól függetlenül garantálja a 12 m
szélességű szórást. A kettő vízszintes adagolóhengerrel szerelt univerzális szórószerkezet szélesíti a felhasználás spektrumát – két szórótányérral és szórólapátokkal van
ellátva, ezáltal precíz, homogén kiszórást eredményez 22 m szélességig.

ULTRAFEX 1200 egytengelyes kivitel
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ULTRAFEX 1600 tandemtengelyes kivitel

MŰSZAKI ADATOK

ULTRAFEX
Összsúly (felső / alsó*)
Önsúly (felszereltségfüggő)
Raksúly (felső / alsó*)

1200

1600

12000 kg / 13000 kg*

16000 kg / 17000 kg*

4300 kg

5000 kg

7700 kg / 8700 kg*

11000 kg / 12000 kg*

7865 x 2700 x 3245 mm

7900 x 2440 x 3100 mm

5000 x 1950/2000 mm

5000 x 1950/2000 mm

Oldalfalmagasság

1000 mm

1000+350 mm

Platómagasság (széria gumizás esetén)

1664 mm

1515 mm

10,0 m3

13,5 m3

Befoglaló méretek (h x sz x m)
Felépítmény belső méretei (h x sz)

Térfogat
Tengely
Nyomtáv
Négyszögletes tengely
Vonófej
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*)
Max. sebesség
Gumiméret
Fékrendszer – légfék
Nyílás mérete a szórószerkezetnél (sz x m)
Lehordóláncok
Lehordószerkezet tengely átmérő

egy

kettő

1950 mm

1850 mm

120 mm

120 mm

Ø 40 mm

Ø 40 mm

2000 kg / 3000 kg*

2000 kg / 3000 kg*

25 km/h

40 km/h

600/50 R22.5

600/50-22.5

kétvezetékes

kétvezetékes ALB-vel

2000 x 1350 mm

2000 x 1350 mm

2 x 2 (14 x 50 mm)

2 x 2 (14 x 50 mm)

Ø 60 mm

Ø 60 mm

Világító és fényvisszaverő berendezések

ECE R86 szerint

ECE R86 szerint

Szükséges vonóigény kW / LE

> 70 kW / 94 LE

> 94 kW / 126 LE

Standard szórószerkezet (négy függőleges szóróhenger)





Univerzális szórószerkezet (két vízszintes adagoló henger)





Silóajtó (oldalfalmagasság 350 mm, térfogat 20,0 m3)





RENDELHETŐ OPCIÓK

1200

1600

710/40 R22.5
710/50 R26.5

600/50 R22.5
700/40-22.5
710/40 R22.5

*Alsó kapcsolás – vonószem/gömbfej





Önbeálló hátsó tengely





Hidraulikus támasztóláb





Központi zsírzás – automata központi zsírzó





Elektro-hidraulikus vezérlés





Elektro-hidraulikus távvezérlés kezelőpultról





Szórás határoló





Napi számláló





Gumizás

 Szériafelszerelés

 Rendelhető opciók

 Nem rendelhet

MI TUDJUK, MI HOZZA A SIKERT
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