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RUR 60
Az RUR 60 trágyaszórót, istállótrágya,iszapos állagú anyagok és
komposzt kiszórására tervezték.A gépet az alacsony kialakítás
könnyen rakodhatóvá és könnyen és biztonságosan vontathatóvá
teszi kedvezőtlen területi viszonyok között is.
A gép vontatási sebessége egykörös fékkel szerelve 20 km/óra,
de rendelhető kétkörös fékkel is, így a vontatási sebesség
40 km/óra lehet.
Az RUR 60 kéttárcsás utánszóróasztallal szerelt a
szórásszélesség 14 m. A lehúzólánc és a szóróasztal
mechanikusan hajtott.
Opció: hidromotoros lehúzólánc hajtás, iszapos
anyagok szállításához és kiszórásához

A kettős spirállal kialakított erősített
bontóhenger megnöveli az aprítás
hatékonyságát.

A gép zsírzási pontjai könnyen
hozzáférhető helyen vannak,a
lehúzólánc feszítése szintén
egyszerűen végezhető.

A behajtás kialakítása lehetővé teszi alsó és felső
csatlakoztatási pont használatát is.

Láncos-léces lehúzószerkezet,
mechanikus vagy hidraulikus hajtással

agrowolf.hu

RA-80, RA-100, RA-140
Az RA széria tagjait már eredeti konstrukciójuk
szerint is különböző anyagok kijuttatására
tervezték, ami jelentősen megnöveli a kiszórás
hatékonyságát, a kezelési komfortot és a gépek
egységeinek élettartamát.A tervezésnek
köszönhetően az RA gépek a szarvasmarha
trágya mellett, juh., és baromfitrágya,
mésziszap, szennyvíziszap, granulátumok
szállítására és kiszórására is egyaránt
alkalmasak.
A professzionális felhasználásra tervezett
különösen erős kialakítású alváz további
felépítményekkel is szerelhető(pótkocsi
felépítmény, hígtrágya tartály).
A tandem futómű könnyű vontathatóságot és
alacsony talajterhelést biztosít különböző
területi viszonyok között is, valamint kisebb
teljesítményigényt a munkavégzés közben.
A gépek szériatartozéka a hidraulikus
támasztóláb.
A maximális vontatási sebesség a beépített
fékrendszertől függően 20 km/óra(egy körös
fékrendszerrel), vagy 40 km/óra(két körös
fékrendszerrel) lehet.
A kiszórandó anyag továbbítását láncos-léces lehúzóláncok (2 db)
végzik. A lehordóláncok hajtása hidromotorokkal történik,sebességük
egy hidraulius szeleppel, fokozatmentesen állítható a traktor
fülkéjéből.A lánc védelmét megszorulás esetén egy nyomáshatároló
szelep biztosítja.A szórandó anyag előaprítását és az
után-szóróasztalra juttatását 2 db vízszintes bontóhenger végzi.
Az utánszóróasztal 4db röpítőtárcsával szerelt melyek a trágya
további aprítását és terítését végzik.A bontóhengerek és a szóróasztal
tárcsái mechanikusan hajtottak.
A gép felszereltségéhez tartozik a hidraulikusan mozgatható
lezárólap, mellyel megelőzhető hogy a betöltött anyag a bontóhengerekre terheljen, megnehezítve azok elindítását.
A cseppmentesen záró lezárólap, lehetővé teszi hígabb anyagok
szálítását és kiszórását is.A gép valamennyi a kiszórandó trágyával
(egyéb anyaggal) érintkező alkatrésze, kiváló minőségű, maró
anyagoknak ellenálló bevonattal készül.A gép mechanikus hajtása,
száraz kuplungos, hangjelzést adó biztosítással van ellátva.

Fokozatmentesen állítható a
hidraulikusan hajtott lehúzólánc
sebessége. 1,1 - 161 t/ha

Az alváz laprugós futóművel szerelt,
egy vagy két körös fékrendszerrel.

Az utánszóróasztal tárcsái mechanikusan hajtottak,
sebességük két fokozatban állítható,a szórásszélesség 16 m.
A alacsonyabb fokozat használatával az anyag
durvább darabokban marad, a nagyobb fokozattal
az anyag finomabb állagúra bontható, a
trágyázandó terület igényeinek megfelelően.

A hidromotoros hajtás egyszerű
megbízható használatot és minimális
szervízigényt biztosít.

Model
Terhelhetőség(kg)
Teljesítményigény(kW/HP)
Önsúly(kg)
Felépítmény méret(hossz×szélesség)
Felépítmény térfogata(m3)
Kiszórható mennyiség (t/ha)-mechanikus hajtás
- hidraulikus hajtás
Szórásszélesség(m)
Teljes hossz (mm)
Teljes szélesség (mm)
Teljes magasság (mm)
Behajtó fordulat (1/perc)

RUR - 60
6000
45 / 60
2330
3830 x 1800
6
3,4 - 118
1,4 - 81
14
7200
2662
2606
540

RA - 80
8000
60 / 80
3810
5000 x 2000
8,6

RA - 100
100 00
70 / 93
4110
500 0 x 2000
11,1

RA - 140
14000
120 / 160
5650
6500 x 2000
14

1,1 - 161
16
7118
2423
2891
540

1,1 - 161
16
7118
2423
2891
540

1,1 - 161
16
8820
2700
3200
540 (1000)

20 / 40

20 / 40

20 / 40

30 / 40

Tengely
Max. sebesség (km/óra)

Hígtrágya tartály 12.000 liter űrtartalommal
Billenthető pótkocsi felépítmények 10 tonna és 14 tonna hasznos terhelhetőségekkel
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