Joskin Ремаркета за сух тор Siroko

Цена: Запитване
Номер на обявата: 53945
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: Joskin
Модел: Ремаркета и цистерни Joskin Ремаркета за сух тор Siroko
Година: 2022
Ремаркета за сух тор Joskin Siroko
Намалено тясно тяло в комбинация с широки гуми с голям диаметър за по-добро сцепление
и качествено разпръскване, независимо от терена!

Технически характеристики:
Едноосно ремарке.
Тясно тяло с нисък център на тежестта.
Вертикални шнекове.

Капацитети от 5 м³ до 14,17 м³.

Употреба
Моделите SIROKO са особено подходящи за малки и средни стопанства, както и за работа с
трактори с максимална мощност до 130 к.с.
Основни точки
Тороразпръскващото ремарке JOSKIN Siroko с понижено поцинковано тяло и е
забележителено в много отношения: иновативният му дизайн значително улеснява
поддръжката. Напречното окачване и големите размери на гумите осигуряват отлична
стабилност, както при работа, така и на път. Корпусът е от стомана с висок клас на опън
HLE 550. Страничните стени са с височина 850 мм, 1090 мм или 1340 мм и предлагат
товароносимост от 5 м³ до 14,17 м³. Шнековете осигуряват разпръскване разстояние от 7 до
10 м на ред.
Тясно тяло със самоносеща конструкция
Серията SIROKO се характеризира с това, че гумите са монтирани отстрани на корпуса на
ремаркето. Монтирането на гуми с голям диаметър подобрява сцеплението и намалява
утъпкването на почвата. Стесненият му корпус, със самоносеща конструкция, увеличава
стабилността при наклонени терени.
Напълно галванизирано
SIROKO са изцяло галванизирани, от теглича до рамката с шнековете. Това гарантира
дългогодишна защита на материалите и употреба.
Базово оборудване:
Изработка на тялото от специална стомана
Непрекъснати заварки
Стълба за външен достъп
Преден борд с метална решетка за видимост от кабината на трактора
2 бр. транспортни вериги на дъното
Обратен ход на веригите чрез размяна на хидравличните връзки
Вертикални шнекове за разпръскване на торта: 2 броя
Хидравличен опорен стенд
Въздушна спирачна система
Плътно затваряща хидравлична врата пред шнековете
P.T.O. Карданен вал със защитен кожух
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