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

EV 2 200

KRATYTUVAI

·   Vientisas 2,2 m pločio kėbulas, pagamintas iš „HLE Domex®“ švediško  
    plieno,  bortų aukštis 1,38 m
·   UPN tipo (sustiprinta) važiuoklė
·   2 vertikaliais rotoriai arba paskleidimo diskai su horizontaliais smulkintuvais
·   Rankinis arba hidraulinis valdymas
·   HD tipo (sustiprinti) rotorių reduktoriai
·   Hidrauliškai pakeliamas dangtis (versijoje su paskleidimo diskais)
·   Reguliuojamos dangčio kreipiančiosios
·   Giljotinos tipo galinis bortas
·   Amortizuojantis prikabintuvas su lingine arba hidrauline amortizacija
·   2 versijos: rotoriai su 180 AG arba 230 AG reduktoriais
·   Amortizuojanti važiuoklė: „Bogie“, „Tandem“ arba „Tridem“ tipo 

APRAŠYMAS

UAB „Biržų žemtiekimas“
Tiekimo g. 4, LT-41128 Biržai,
9-ojo Forto g. 47, LT-48100 Kaunas
Telefonas: +370 450 31383
El. paštas: info@zemtiekimas.lt
www.zemtiekimas.lt
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grandinė

Jūrinio tipo grandinė „Rubig“ tipo grandinė

2 vertikalūs rotoriai

Horizontalūs rotoriai

Hidraulinis skirstytuvas 
stalo tipo sistemai

Svėrimo sistemaHidraulinis grandininio 
transporterio įtempiklis

Valdymo terminalas

EV 2200
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 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.  

ĮRANGA
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(mm) 

Vertikalūs rotoriai
plotis x aukštis
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Tipas 

2 x 1,70 
žingsnis 350,

storis 10

2,38 m
diskai

Ø 1110 mm

Ø 770 mm, 
žingsnis 300, 

storis 10
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1110 Tridem

1510 Tridem

KRATYTUVAI

2 rotoriai Stalo tipo versija
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