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·  Vientisas 1,45 m pločio kėbulas, pagamintas iš „HLE Domex®“ švediško       
   plieno: grindų storis 4 mm, sienelių – 3 mm
·  Sustiprintas dugnas 
·  Transporteris su dviguba grandine (skersmuo 14 mm)
·  Rankinis arba hidraulinis valdymas
·  Iškratymo rotoriai: 1,50 x 1,80 m (aukštis), rotoriaus žingsnis 300 mm, 
   storis 10 mm
·  Iškratymo rotorių transmisija su 170 AG reduktoriais (sūkiai 350 aps/min)
·  Giljotinos arba pusiau giljotinos tipo galinis bortas
·  Didelio skersmens ratai 18,4/15-30
·  Fiksuota ašis, pagaminta iš sustiptinto profilio

APRAŠYMAS

Universalus mėšlo kratytuvas (kratymui 
ir transportavimui) su 2 vertikaliais 
rotoriais arba paskleidimo diskais



Stalo tipo iškratymo 
sistema su diskais

Galinio borto lygio 
indikatorius

Vertikalūs rotoriai

Hidraulinis grandininio
transporterio įtempiklis

Universalus mėšlo kratytuvas (kratymui ir transportavimui) 
su 2 vertikaliais rotoriais arba paskleidimo diskais

Papildomai užsakoma:
Hidraulinis grandininio transporterio įtempiklis, nepriklausoma 
hidraulinė sistema, svėrimo sistema, spausdintuvas, 
kompostavimo skydai, hidraulinės perkrovos vožtuvas, galinio 
borto padėties indikatorius, GPS sistema, kintama iškratymo 
norma, jūrinio tipo, „Vaucanson“ arba „Rubig“ tipo grandinės, 
bortai 1,38 m, paaukštinimai silosui ir grūdams, galinis bortas 
šienainiui, rotoriai: paprasti rotoriai arba skleidimo diskai (10 ar 
15 mm storio), paprastos arba vairuojamos ašys, kratytuvas gali 
būti pritaikomas grūdų transportavimui (išpylimo sraigė 2 x 5 m, 
skersmuo 300 mm).

·    2 vertikalūs smulkintuvai: 2 vertikalių rotorių
    sistema mėšlo, komposto smulkinimui ir paskleidimui. 
    Kiekis iki 70 t/ha, darbinis plotis 6 - 12 m.
·    Stalo tipo iškratymo sistema su diskais: 
    2 horizontalūs rotoriai bei paskleidimo diskai mėšlo, 
    komposto smulkinimui ir paskleidimui. Kiekis nuo 
    1 iki 40 t/ha, darbinis plotis 12 - 24 m.
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