VARIOFEX

ELŐNYÖK, RÉSZLETEK
 lacsony súlypont, kompakt méA
retek
 szóróberendezés cinkbevonattal
A
rendelkezik
 obusztus univerzális szóróberenR
dezés két fekvő tépőhengerrel és
szórótányérral, a finom, egyenletes
és pontos szórás érdekében, mely
12 méteres szélességig mindenféle
anyaghoz használható
 z anyagok gyors és megbízható
A
adagolásáról a hidromotor hajtású
lehordó láncos anyagtovábbító
szerkezet gondoskodik
 lsó és felső csatlakozás lehetőséA
ge
 pcionális »hegyi« kivitel széles
O
tengellyel és 1900 mm-es nyomtávval

VARIOFEX

SZÓRÓBERENDEZÉS SPECIÁLIS
NÖVÉNYEKHEZ
A specializált szőlészetekben és gyümölcsösökben, valamint a zöldségtermesztésben kicsi, kompakt és mozgékony, a legnagyobb lehetséges teljesítményre képes
szóróberendezésekre van szükség. Az új VARIOFEX szerves trágyaszóró berendezés
mindezt kínálja.
Alacsony súlypontjával, kompakt méreteivel és keskeny konstrukciójával, 1,65 méteres legkisebb szélességével a VARIOFEX különösen mozgékony. A szükséges tartósságot és stabilitást a robusztus és merev alváz biztosítja, mely a tengely hidraulikus
kormányzásával is felszerelhető, a még könnyebb manőverezés érdekében.
A VARIOFEX az istállótrágya, komposzt és mészkő finom, egyenletes és pontos
szórására alkalmas, bal- és jobboldali oldalirányú szórás lehetőségével, közvetlenül
a sorra vagy hagyományos, nagy munkaszélességben történő szórással.
A szóróberendezés cinkbevonata biztosítja a tartós korrózió és sérülések elleni
védelmet, ami meghosszabbítja a gép élettartamát.

 niverzális szórószerkezet – két vízszintes adagoló tengely HARDOX® késekkel és két
U
masszív szórótányér négy állítható HARDOX® lapáttal, 12 m-es szórásszélesség
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MŰSZAKI ADATOK

VARIOFEX

750

Összsúly

7500 kg

Önsúly (felszereltségfüggő)

2700 kg

Raksúly

4800 kg

Befoglaló méretek (h x sz x m)

5680 x 1650 x 2700 mm

Felépítmény belső méretei (h x sz)

3170 x 1260 mm

Oldalfalmagasság

 z univerzális kialakítású vonórúd toldat
A
lehetővé teszi a vontató jármű felső vagy
alsó vonófejen történő vontatását
 hidraulikus csövek színjelzése egyérA
telművé teszi a csatlakoztatást és javítja a
munkavégzés kényelmét

840 mm

Platómagasság (széria gumizás esetén)

1100 mm

Térfogat

3,6 ~ 4,9 m3

Nyomtáv

1250 mm

Négyszögletes tengely

80 mm

Vonófej

Ø 40 mm

Vonófej max. terhelése

1200 kg

Max. sebesség

25 km/h

Gumiméret

19.0/45-17

Fékrendszer – légfék

kétvezetékes

Nyílás mérete a szórószerkezetnél (sz x m)

1300 x 1180 mm

Lehordóláncok

2 (14 x 50 mm)

Lehordószerkezet tengely átmérő

 z opcionális deflektorral lehetővé válik
A
az ültetvény sorokra történő szórás pontos
beállítása, melynek köszönhetően a kiszórt
anyag mindkét oldalon közvetlenül a növények gyökérzetéhez kerül

 szóróberendezés minden funkciója a
A
traktorkabinból vezérelhető, ami kényelmes
munkavégzést tesz lehetővé

Ø 40 mm

Világító és fényvisszaverő berendezések

ECE E48 szerint

Szükséges vonóigény kW / LE

> 70 kW / 94 LE

Univerzális szórószerkezet (két vízszintes adagoló henger)



RENDELHETŐ OPCIÓK

750

Gumizás

15.0/55-17
400/60-15.5

Hosszabbított vonórúd



D40 mm reverzibilis vontató fül



Plató 350 mm-es oldalsó magasítója



A szállítószalag traktorkabinból történő elektro-hidraulikus irányítása



Az oldalirányú szórást végző berendezés (mindkét oldalon állítható
szórási szöggel)



Széles tengely, 1900 mm-es nyomtávval – »hegyi« kivitel



A tengely hidraulikus kormányzása (1250 mm-es nyomtáv),
centrírozással



Hátsó kamera képernyővel



 Szériafelszerelés

 Rendelhető opciók

 Nem rendelhet

MI TUDJUK, MI HOZZA A SIKERT
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