tažený zastýlací a krmný vŮz ch 350

z produktové řady SITREX je určen pro všechny typy píce.
Ocení ho všichni farmáři, kteří chtějí kombinovat spolehlivost
a efektivitu v jejich každodenní práci při přípravě podestýlky
nebo distribuci krmiv přímo do žlabu.

PANTONE ORANGE 021 C

PANTONE BLUE 072 C

Konstrukce a výbava
je navržena tak, aby vůz
zajistil optimální zpracování
a distribuci všech typů
hmoty. Vyznačuje se
následujícími detaily:
Turbína o průměru 1 500 mm
s 8 metacími lopatkami
(4 dlouhé a 4 krátké) pro
rozhození produktu co nejdále
a také pro lepší promíchání.

Rotor se 72 noži a 13 protiostřími
pro rychlé a kvalitní rozřezání
všech druhů hmoty a její
následné přesunutí do turbíny.
Hydraulicky ovládané protiostří
pro nastavení intenzity práce rotoru.

Velké plnicí dveře umožňují
vkládání až dvou kulatých
balíků o průměru do 180 cm,
nebo jeden hranatý balík
o rozměrech 270 × 130 × 90 cm.

Pohon rotoru velmi silným,
4-drážkovým řemenem
s pružinovým napínačem.

Rozsah otočení vyskladňovací
hlavy je až do 300 °. Pro snížení
prašnosti je možné doplnit
vyskladňovací hlavu sadou
čerpadla k rozstřiku vody.

Jednoduchý elektrický
ovládací panel s joystickem
pro nastavení směru vykládky
a potenciometrem pro regulaci
rychlosti pásového dopravníku.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CH 350
Celková délka
Celková šířka
Výška s maximálně sklopeným vykladačem
Objem korby
Vnitřní délka korby
Vnitřní šířka korby
Vnitřní výška korby
Délka dveří
Hmotnost
Kapacita
Minimální příkon
Minimální průtok oleje / maximální tlak
Ovládání
Připojení na traktor
Maximální naložení kulatých balíků
Maximální naložení čtvercových balíků
Ø turbíny
Počet metacích lopatek
Maximální rozhození hmoty / otočení vykladače
Turbína 2-rychlostní převodovka
Rotor řezání
Počet nožů
Počet protiostří
Počet otáček rotoru
Pohon rotoru
Kola (standard)
Náprava

4 130 mm
2 075 mm
2 600 mm
3,5 m³
2 000 mm
1 400 mm
1 200 mm
1 750 mm
2 200 kg
1 300 kg
48 KW – 66 Hp
min. 30 l – max. 150 bar
Elektrický joystick
Nastavitelná oj, oko Ø 50 mm
2 × Ø 1 800 mm
1 300 × 900 m × 2 700 mm
Ø 1 500 mm
8
20 m / 300°

min. 280 max. 540 ot./min
L=1 400 mm, Ø 530 mm
72
13
450 ot./min
4drážkový řemen s pružinovým napínačem
10.0 / 75 R15.3
Sect. 60 L =1 800 mm, 6 svorníků
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