ŤAHANÝ NASTIELACÍ A KŔMNY VOZ CH 350

z produktovej rady Sitrex je určený pre všetky typy krmovín.
Ocenia ho všetci farmári, ktorí chcú kombinovať spoľahlivosť
a efektivitu v ich každodennej práci pri príprave podstielky
alebo distribúcii krmív priamo do žľabu.

Konštrukcia a výbava je
navrhnutá tak, aby voz zaistil
optimálne spracovanie a
distribúciu všetkých typov
hmoty. Vyznačuje sa
nasledujúcimi detaily:
Turbína s priemerom 1 500 mm
s 8 metacími lopatkami (4 dlhé
a 4 krátke) pre rozhodenie
produktu čo najďalej a tiež pre
lepšie premiešanie.

Rotor sa 72 nožmi a 13 protiostrím
pre rýchle a kvalitné rozrezanie
všetkých druhov hmoty a jej
následné presunutie do turbíny.
Hydraulicky ovládané protiostrie
pre nastavenie intenzity práce
rotora.

Veľké plniace dvere umožňujú
vkladania až dvoch okrúhlych
balíkov s priemerom do 180 cm,
alebo jeden hranatý balík s
rozmermi 270 × 130 × 90 cm.

Pohon rotora veľmi silným,
4-drážkovým remeňom s
pružinovým napínačom.

Rozsah otočenia vyskladňovacie
hlavy je až do 300 °. Pre zníženie
prašnosti je možné doplniť
vyskladňovací hlavu sadou
čerpadla k rozstreku vody.

Jednoduchý elektrický
ovládací panel s joystickom pre
nastavenie smeru vykládky a
potenciometrom pre reguláciu
rýchlosti pásového dopravníka.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA CH 350
Celková dĺžka
Celková šírka
Výška s maximálne sklopeným vykladačom
Objem korby
Vnútorná dĺžka korby
Vnútorná šírka korby
Vnútorná výška korby
Dĺžka dverí
Hmotnosť
Kapacita
Minimálny príkon
Minimálny prietok oleja / maximálny tlak
Ovládanie
Pripojenie na traktor
Maximálne naloženie okrúhlych balíkov
Maximálne naloženie štvorcových balíkov
Ø turbíny
Počet metacích lopatiek
Maximálne rozhodenie hmoty / otočenie vykladača
Turbína 2-rýchlostná prevodovka
Rotor rezanie
Počet nožov
Počet proti ostrie
Počet otáčok rotora
Pohon rotora
Kolesá (štandard)
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
Nastaviteľná 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 remeň s pružinovým napínačom
10.0 / 75 R15.3
Sect. 60 L =1 800 mm, 6 svorníkov
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