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Yeti 1800 W TS / FS TS / FS

Yeti 2000 W TS TS / FS

Yeti 2500 W TS / FS

Yeti 2700 W TS / FS

Yeti 3000 W TS

Yeti 4000 W TS / FS

Yeti 4400 W TS

Modelna serija YETI
Posipalci za vozila Unimog U 300 do U 500

Posipalci modelne serije YETI so primerni zlasti kot nadgradnje najrazličnejših modelov vozil Unimog 
U300 do U 500. Doziranje posipnega materiala z dvema polžema. 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 YETI odločili za visoko zanesljivost, prvovrstne 
storitve ter ugodno razmerje med ceno in zmogljivostmi.

Vsi posipalniki modelne serije YETI so proizvedeni izključno v Nemčiji in izpolnjujejo najstrožje zahteve 
glede kakovosti. Odlična obdelava in uporaba temeljito preverjenih komponent odražata tehnične 
znanje in izkušnje, na katerih temeljijo ti posipalniki. Serija YETI zagotavlja visoko zanesljivost in dobre 
vozne lastnosti.

Prednosti  serije YETI:

– Nove dimenzije silosa
 Lažje polnjenje in izboljšana razporeditev teže

– Integriran sistem za hitro montažo in demontažo (opcija)
 Abrollsystem.

– Preklopna ponjava (opcija) 
 
– Inovativni sistem doziranja 
 Doziranje posipnega materiala z dvema polžema. 

– Izjemno ploska zasnova silosa
 
– Posebno nizko težišče korita
 Težišče posipalnika je občutno nižje kot pri konkurenci,
         kar zagotavlja zelo dobre vozne lastnosti

– Majhen previs posipalnega dela za vozilom
 Okretnost nosilnega vozila ostaja nespremenjena

– Visoka zaščita proti koroziji 
 Posebno lakiranje za težke pogoje in visok delež komponent iz nerjavnega jekla 
         
– Nova hidravlika z EKO-blokom – občutno izboljšana stopnja učinkovitosti
 Manjša obraba in občutno daljša življenjska doba vseh hidravličnih komponent

– Najsodobnejša tehnologija za mokro posipanje
 Z visokokakovostno črpalko, nepovratnim ventilom in vsemi cevnimi
 elementi iz nerjavnega jekla

– Preverjanje natančnosti posipanja po standardu TLG-B3
 Varčevanje z materialom za večjo gospodarnost

– Na voljo različni komandni pulti

Na voljo z velikostjo posode od 1,8 m3 do 4,4 m3 
z opremo za mokro posipanje ali brez nje

lede na model vašega vozila unimog so na voljo 
različni posipalci za nadgradnjo. Seveda vam 
bomo na željo pripravili natančen izračun osne 
obremenitve, s čimer boste lažje izbrali ustrezno 
napravo.

(TS – suha snov • FS – mokro posipanje)

Komandni pult z enostavnim upravljanjem

Možnosti namestitve na vozila 
Unimog U 300 do U 500:

Kombinacije

MADE IN GERMANY

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.
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