T R AK TO R - TRU KNE MILEV ENDERE
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Stort udvalg i modeller
Effektiv med stor kapacitet
Stærk og robust
Nem og sikker at transportere
Fremragende luftning af miler
Ingen særlige krav til traktor :
● Krybegear behøves ikke
● SP milevenderen skubber traktoren
● Lavt brændstofforbrug

TEKNOLOGISK INNOVATION
På baggrund af nye innovative designprincipper har MENART SP milevender modtaget flere prestigefyldte præmieringer ved internationale messer rundt omkring i Verden.
MENART SP milevender skubber traktoren - det vil sige, at traktoren
ikke trækker maskinen som man ellers ville forvente.
Maskinens hydrauliske pumpe drives af traktoren PTO som får milevenderens trækhjul til at dreje.
De nuværende modeller af MENART SP milevendere drager fordel af
mere end 15 års kontinuerlig produktudviklinger som er udført på baggrund af verdensomspændende erfaringer og indput fra brugere.

M AS K I NKO MPO NENTER
Leddelt
trækstang

Justerbar
deflektor

Transporthjul

Trækhjul
Hydraulisk enhed
Betjeningsterminal til placering i traktorens førerkabine

Rotor

EGENSK A B ER

EFFEKTIV MED STOR KAPACITET
I kategorien af traktortrukne milevendere kan MENART-maskinerne behandle de
bredeste og højeste miler - og desuden i meget høj hastighed.

HØJ VENDEKAPACITET
På grund af den kraftfulde rotortromle - og maskinens egenskab at kunne forøge
tunnelhøjden med 50 cm - kan Menart SP milevenderen arbejde med et ethvert
produkt – også under ekstreme forhold.

PERFEKT BLANDEEFFEKT
Fremragende blanding og beluftning overalt i milens tværsnit

NEM AT TRANSORTERE, TRÆKKES AF TRAKTOREN
Lavt tyngdepunkt. Maskinens mobilitet er sikker og stabil. Alle SP milevendere er
terrængående og er ideel til brug for entreprenører.

SIKKERHED FOR OMGIVELSERNE
Menart SP er udstyret med beskyttelse mod vildfarne objekter: gummigardiner i
front og justerbar deflektor på bagsiden.

YDERST BEGRÆNSEDE DRIFTSOMKOSNINGER
Maskinens hydraulikpumpe driver trækhjul og skubber traktoren fremad. Ingen
særlige krav til krybegear på traktor og brændstofforbruget er yderst begrænset.

M UL I G T EKSTRAUDST YR
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Slangekobling for tilsætning af væske
Sprøjteudstyr for tilsætning af mikroorganismer
Forstærket rotor
Timetæller og / eller distancetæller
Udstyr til afdækning af mile
Trækhjul med dækmontering som passer til aktuelt køreunderlag
Software til betjening af maskine

Egen s kaber og k a p acit et er
Trækkraftbehov

SP-30

SP-40

SP-45

SP-50

SP-60

hk

60 til 95

80 til 110

90 til 150

100 til 180

200 til 250

Max bredde på mile

m (ft)

3,4 (11’1”)

4,4 (14’5”)

4,9 (16’0”)

5,4 (17’8’’)

6,4 (21’)

Højde på mile

m (ft)

1,7 (5’6’’)

1,8 (5’10’’)

1,9 (6’2’’)

2 (6’6’’)

2,2 (7’2’’)

Max højde på mile med
hævet rotor

m (ft)

2,5 (8’2’’)

2,7 (8’6’’)

Estimeret kapacitet

m³/t (yd³/h)

2,2 (7’2’’)

2,3 (7’6’’)

2,4 (7’10’’)

1100 (1400)

1800 (2350)

2100 (2750)

2500 (3300) 4000 (5200)

Milevenderens effektivitet (f.eks. kapacitet) varierer afhængig af arten og tilstanden af det materiale, der arbejdes med.
Den timebaserede gennemstrømning er op til tre gange højere med et fint og let materiale end med et vådt eller tæt materiale.
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Venligst spørg efter dokumentation for andre af vore produkter: neddelere, milevendere, mobile og stationære etc.

Ménart forbeholder sig retten til uden forudgående varsel, at ændre specifikationer. Venligst kontrollér ved bestilling.
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