Fransgård SV – shrnovač a obraceč řádků

SV-250-09
SV-250-09SE

Silný a spolehlivý shrnovač a obraceč řádků
dodávaný ve dvou provedeních – se směrovými
zábranami, nebo s hydraulickým gumovým
dopravníkem.
Oba modely jsou vybaveny horizontálním rotorem
se 72 dvojitými pery, která sbírají materiál bez
kamenů a dalších nečistot. Řádky jsou obráceny a
provzdušněny, materiál, pak dobře prosychá.
Model SE, který má pásový dopravník, může navíc
řádek přemístit na pravou nebo levou stranu a
materiál, tak například shrnovat z více řádků na
jeden.

Fransgård

Obraceč bez pásu lze jednoduše mechanicky vychýlit a
docílit toho, že se materiál přemístí mimo původní řádek.

Velká a pevná opěrná kola zajišťují spolu s flexibilním odpružením
dokonalé kopírování terénu. Při zvednutí stroje se kola
automaticky uzamknou v pracovní poloze.

Díky stavitelným clonám lze docílit různé šířky řádku. Sklopná
opěrná kola jsou vždy v sériové výbavě. Při přepravě se dá
clona zvednout nad stroj a docílit, tak nižší délky stroje.

Gumový příčný dopravník lze hydraulicky zvednout a materiál
obracet v plném záběru stroje, popř. lze doplnit clony
pro ukládání na řádek.

72 ks dvojitých per ukládá bezpečně a jistě hmotu na vzdušný a
pravidelný řádek. Jejich vzdálenost od stěny je 19 cm a
to zaručuje velkou průchodnost materiálu.

Hydraulicky poháněný gumový dopravník je schopný pracovat na
levou i pravou stranu a podle povahy materiálu je možnost
nastavení ve třech vodorovných polohách. Díky jeho velikosti je pro
materiál vždy velmi dobře průchodný.

Technická data

SV-250-09

SV-250-09SE

Prac. záběr

2,5 m

2,5 m

Transport. šířka

3,0 m

3,3 m

Prac. rychlost

8-15 km/t

8-15 km/t

Výkon

2,5 - 3,9 ha/hod

2,5 - 3,9 ha/hod

Tažný prostř.

80 k / 60 kW

80 k / 60 kW

Prům. rotoru

80 cm

80 cm

Počet per

72 ks

72 ks

Pneu

16,5 x 6,5-8 / 6 ply

18,5 x 8 / 6 ply

Hydr. okruh

1 JČ

1 JČ + 1 DČ

Vývod. hřídel

540 ot/min.

540 ot/min.

Hmotnost

680 kg

850 kg

Dovozce:

Fransgård - další sortiment:

Prodejce:

Multos s. r. o.
K Silu 2263, 39301 Pelhřimov
Tel.: +420 565 323 284
Email: info@multos.cz
Web: www.multos.cz
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