Зърнотоварачи ЗЗП-80 - ПОСЛЕДНЕН БРОЙ

Цена: Запитване
Номер на обявата: 121156
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: Orehovselmash
Модел: Обработка на зърно Зърнотоварачи ЗЗП-80 - ПОСЛЕДНЕН БРОЙ
Година: 2021
*Поради нападението над Украйна е преустановен вноса на зърнохвъргачите.
Разполагаме с 2 налични зърнохвъргача ЗЗП-80.
Зърнохвъргачите се използват за лесно складиране на зърно, семена, бобови култури,
гранули и други насипни суровини във всяка една ситуация. Обхватът на подаване на
зърно с тази машина е от 15 до 25 метра, в зависимост от инертността на суровината и
ъгълът на хвърляне. Височината на стълба на съхранение на зърно в склада достига до 6
метра. Зърнотоварачът има самоход с възможност за придвижване напред и назад, както

и възможност за прецизно посициониране на посоката и ъгъла на стрелата. Това
значително увеличава ефективността на събирането на зърно и увеличава скоростта на
работа.

Капацитет
Производителността на зърнометачката ZZP-80 е средно 80 тона зърно на час. При работа
с пшеница тези цифри могат да увеличат до 90 тона на час.

Характеристики
Общата консумация на енергия на устройството е 12,1 kW:
мощност на двигателя на загребващия механизъм и обороти в минута - 5,5 kW и 1500
оборота в минута;
мощността на конвейерния двигател и обороти в минута - 5,5 kW и 1000 оборота в
минута;
мощността на ходовия двигател и обороти в минута - 1,1 kW и 1000 оборота в минута.

Теглото на цялата конструкция в пълен комплект е 1400 килограма. Габаритните размери в
работно положение са както следва:
дължина - 6400 мм;
ширина - 5200 мм;
височина - 4300 мм.

Широчината на улавяне на зърното е 5200 милиметра. Ширината на загребващите лопати
на устройството достига 250 милиметра, а ширината на лентата е 400 милиметра. Поради
такива габаритни размери и значителна мощност, зърнометачката ZZP-80 е проектирана да
извършва значителен обем работа.

За допълнителна информация и условия за доставка:
Радослав Вълчев: 0896 600 904

Рен Технолоджи
Град: гр. Пловдив
Адрес: Пловдив, Брезовско шосе 145,
Северна промишлена зона, 4003

Email: r.bezprizvanniy@rentechnology.bg
Телефон: +359-896600904
Сайт: https://rentechnology.bg/

