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Traktorski posipalnik

 

Pregled prednosti serije TRACON:

Kombinacije Traktorji
do 100 KM

Traktorji
od 100–150 KM

Traktorji
več kot 150 KM

TRACON 1000 TS

TRACON 1200 FS FS FS

TRACON 1500 TS TS

TRACON 1800 TS

TRACON 2000 TS

Zelo visok delež nerjavnega jekla:
-      povezovalni in pritrdilni elementi iz nerjavnega jekla,
-      posipalni krožnik in dozirna drča iz nerjavnega jekla,
-      zaščitni pokrov posipalnika iz nerjavnega jekla,
-      preklopna ponjava iz nerjavnega jekla,
-      predelna stena iz nerjavnega jekla-opcija

Montaža:
-     optimalna obremenitev prednje in zadnje osi vozila,
-     hiter priklop na vozilo,
-     zelo dobra preglednost iz voznikovega sedeža,
-     nizko težišče,
-     varna vožnja tudi s polnim posipalnikom

Fleksibilnost:
-     velikost silosa od 1,0 m3 do 2,0 m3,
-     širina posipavanja nastavljiva od 1–8 m,
-     potno odvisno posipanje,
-     tritočkovni priklop (KAT 2),
-     možnost dobave  z lastnim hidravličnim sistemom  s pogonom preko kardana,
-     dvojna komora za sol, pesek in granulat (opcija),
-     oprema za mokro posipanje (opcija),
-     velika izbira ostale dodatne opreme

Visok standard kakovosti:
-     močna konstrukcija posipalnika (debelina materiala 4–6 mm),
-     kvalitetno varjeni spoji,
-     vse vitalne komponente so zaščitene pred poškodbami,
-     visoka protikorozijska zaščita,
-     enakomerna razporeditev posipnega materiala na vozišču,

Posipalniki od 1,0 m3 do2,0 m3 z opremo 
za mokro posipanje ali brez nje. 

Komandni pult z enostavnim upravljanjem

Možnosti priključitve
na vozila s tritočkovno hidravliko:
Glede na model nosilnega vozila so na voljo različni 
posipalci. Seveda vam bomo na željo pripravili 
natančen izračun osne obremenitve, s čimer boste 
lažje izbrali ustrezen posipalnik.

(TS – suha snov • FS – mokro posipanje)

Zahtevajte našo podrobnejšo tehnično dokumentacijo.

Pridržujemo si pravice do tehničnih sprememb in sprememb 

izvedb. Na slikah je lahko prikazana posebna ali dodatna 

oprema, ki ni vključena v standardni obseg dobave.

TRACON
Traktorski posipalnik serije TRACON   zagotavlja visoko zanesljivost. Doziranje materiala poteka s 
pomočjo polža. Znanje ter dolgoletne izkušnje  v komunalni dejavnost dokazujejo  izvrstno izdelavo  
vseh komponent posipalnika.

Posipalnik  je z svojim nizkim težiščem posebej primerni za traktorje z tritočkovnim vpetjem zadaj.  Širok 
spekter različnih izvedb posipalnika omogoča optimalno izbiro traktorskega posipalnika glede na vaše 
potrebe v komunalni dejavnosti. 

Lahko izbirate med: posipalnik za suh material ali mokro posipanje; izvedba silosa z eno ali dvema 
komorama. Ne glede na vaše zahteve ali želje se boste z odločitvijo za posipalec modelne serije TRACON 
odločili za visoko zanesljivost, prvovrstne storitve ter ugodno razmerje med ceno in zmogljivostmi. 
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