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Идеален е за раздробяване на растителни остатъци след прибиране
на реколтата или на високи треви и храсти в изоставени зони.
Допустимата дебелина на мулчирания материал е 6 см.
Монтираните в двойна спирала работни органи спестяват до 24%
енергия. С работна ширина 790 см и работна скорост до 8 км/ч
спестявате време и пари. Със своята здравина и отлични технически
характеристики, машината е подходяща за интензивна работа, а
здравата конструкция и качествените материали гарантират дълъг
живот на продукта, дори и в тежки условия на експлоатация.

DUPLEX 800, TRIPLEX 800

Патентованият
двойноспирален ротор, с
разположени на 45° работни
органи, изисква с до 24% по –
малко енергия, работи потихо, намалява натоварването
върху елементите на мулчера.

Стандартно е с чукове, а като
опция се предлагат Y – ножове
за по – леки обработки.

Окачен отпред EURO 280
и окачен отзад DUPLEX 800.

Технически данни
Работна ширина [cm]
790
Ширина [cm]
803
Транспортна височина [cm]
325
Транспортна ширина [cm]
300
Изисквана мощност [kW/КС]
160-205/220-280
ВОМ 1000 min-1
●
Ротор min-1
2250
Маса-чукове [кг]
2350
Маса-Y ножове [кг]
2345
No. чукове [бр]
96
No. Y ножове [бр]
288
Окачване (категория)
II. и III.
MAX диаметър на мулчирания материал *
6 cm
Адаптиране към терена
±15°
Двойноспирален ротор
●
Чукове
●
Редуктор със свободен ход
●
Вентилатор за охлаждане на ремъците
●
Автоматичен обтегач на ремъците
●
Хидравлично сгъване
●
Регулируем по височина
●
заден валяк
Заден валяк с диаметър 140 mm
●
Плаваща позиция
●
Карданен вал
●
Комбинирано окачване (предно & задно)
●
Светлинна сигнализация
○
Светлоотразителни панели
○
Опции
3 – точково окачване за реверсивни трактори
○
Колесар със спирачки***
○
Хидравличен компенсатор на тежестта
○
Заден валяк с диаметър 170 mm
○
Y ножове**
○
Крака за съхранение в сгънато положение
○
GPS система INO Tracking
○
Видео система
○
● Стандартно
* Зависи от вида и влажността на материала
○ Опция
**MAX диаметър на мулчирания материал с
Y ножове е 3cm
*** Само за модел TRIPLEX 800

ТРАКТОР ИНВЕСТ ЕООД – гр. КАРЛОВО

Версия за задно окачване
TRIPLEX 800.

Офис и склад: Кръстовището на Околовръстен път и
Дъбенско шосе
тел./факс: 0335 9 28 18, продажби: 0888 459 108,
сервиз: 0885 878 444
www.tractorinvest.com office@tractorinvest.com

