SELVK Ø REND E MILEV ENDE RE

● Uovertruffen kapacitet

● Yderst effektiv beluftning

● Kraftfuld og robust

● Stort udvalg af modeller

● Kan manøvrere i alle terræn

● Førerkomfort og sikkerhed

MA SK I NKO MPO NENTER
Sikkerhedsgardin

Motor og
hydraulik

Førerkabine

Miletunnel

Sporryder

Rotor

Nem adgang til
servicedele

M UL I G T EKSTRAUDST YR

●

Slangekobling for tilsætning af væske

●

Slangerulle med automatisk udlægning og oprulning for tilsætning af væske

●

Udstyr til afdækning af mile med udlægning og oprulning

●

Sprøjteudstyr: beholder, pumpe, dyser

●

Hjul eller bånd

●

Forstærket rotor med slidforstærkninger

EGENS K ABER
PERFEKT BLANDEEFFEKT
MENART milevendere er specielt designet til at optimere luftnings- og blandingsprocessen: stor trapezformet tunnel, kraftig rotortromle, materialestrømmen sker
ikke i spiraler eller hvirvler, men i et venstre-højre flow.

FREMRAGENDE MANØVRERING
Menart milevender kan hæves op til 50 cm - en vigtig egenskab hvis der er forhindringer i milen. MENART´s milevender er de eneste, der kan tilte fremover eller
bagover for nem og sikker manøvrering på skånende terræn. Desuden er venstre og
højre hjulpar - eller bånd - uafhængigt ophængt og kan tilpasse sig til alle køreunderlag.

PLADS OPTIMERET
Menart SPM milevenderen er udstyret med kraftige sporrydere for hjul eller bånd.
Dette optimerer kraftoverføring til fast underlag og sikrer maskinens fremdrift.
Derudover virker sporryderne som en naturlig afgrænser til nabomilen. Milerne kan
placeres tæt. På den anden side er MENART SPM milevenderen stor, men kompakt.
Venderadius er minimeret, fordi den 4x4 individuelle hjulstyring gør det muligt, at
maskinen kan dreje om sig selv.

MAKSIMAL FØRERKOMFORT
Førerkabinen er den mest moderne med udsyn hele vejen rundt. Desuden airconditioneret med overtryk. Joystick betjening af alle el-hydrauliske funktioner. En intuitiv
berøringsskærm giver maskinføreren mulighed for, at få overblik over alle maskinens data. Motorrummet er lydisoleret.

SIKKERHED FOR MASKINFØREREN
MENART’s milevendere er nemme og sikre at betjene og vedligeholde takket
være en stor og sikker sikkerhedsplatform. Tunnelen er udstyret med beskyttelse mod vildfarne objekter: gummigardiner i front og justerbar deflektor på
bagsiden.

MI LEVENDER MED SI DEU DK A S T
MENART har udviklet en milevender med sideudkast
til højre eller venstre side:
Udstyret leveres både til den selvkørende og den traktortrukne milevender. Venligst rekvirer specifik dokumentation vedrørende dette udstyr.

SPM-36
145

SPM-47
228

SPM-55
275

SPM-63
350

SPM-73

Motoreffekt

Model
hk

Max bredde på mile

m (ft)

3,6 (11’9”)

4,7 (15’5”)

5,5 (18’0”)

6,3 (20’8’’)

7,3 (23’11”)

Højde på mile

m (ft)

1,7 (5’6’’)

1,9 (6’2’’)

2,1 (6’10’’)

2,4 (7’10’’)

2,8 (9’2’’)

Max højde på mile med
hævet rotor

m (ft)

2,1 (6’10’’)

2,4 (7’10’’)

2,6 (8’2’’)

2,9 (9’6’’)

3,3 (10’9’’)

m³/t (yd³/h)

2000 (2600)

3000 (4000)

4000 (5000)

5300 (7000)

7000 (9000)

Estimeret kapacitet

630
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Egen s kaber og k a p acit et er

R e fe r e ncer W orl dw ide
MENART er en effektiv maskine til kompostering af grønt affald, kommunalt affald, biologiske faste affaldsstoffer, staldgødning
samt luftning af forurenet jord, ...

Z.I. Rue Benoît, 31
B-7370 Dour
Tel: +32 (0)65 61 07 60
Fax : +32 (0)65 61 07 49
info@menart.eu
www.menart.eu

Rue Ambroise Croizat
F-59494 Petite Forêt
Tel:+33 (0)3 27 31 03 87
Fax : +33 (0)3 27 31 11 36
info@menart.eu
www.menart.eu

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.

Milevenderens produktivitet 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.

