RÓWNIARKI DRÓG LEŚNYCH—ROLNYCH—
GMINNYCH

Drogi leśne, gruntowe i szutrowe zagęszczone w niewielkich ilościach żużlem, z uwagi na wysoki stopień mechanizacji transportu szybko ulegają dewastacji w związku z czym zachodzi konieczność ich konserwacji i remontowania.
W chwili obecnej nie stać finansowo właścicieli wymienionych dróg na systematyczne naprawy specjalistycznym
sprzętem (duże, samobieżne równiarki), których usługi finansowo przewyższają posiadane na ten cel budżety.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu przedsiębiorstw leśnych wykonaliśmy urządzenie umożliwiające efektywne,
ekonomiczne i wysoce jakościowe dokonywanie napraw stabilizowanych dróg leśnych, polnych i gminnych oraz
do oczyszczania poboczy dróg utwardzonych.

Długośd

4300 mm

Szerokośd

2100 mm

Masa (wraz z obciążeniem)

1400 kg

Długośd lemiesza

2700 mm

Ogumienie

10 x 15

Obsługa

1 os.

Wymagane ciśnienie układu hydraulicznego

15 MPa

Zalety równiarki:
1.Agregowanie z ciągnikami rolniczymi (wszystkie klasy)

Wyposażenie:

2.Prosta w obsłudze

- trójkąt odblaskowy,

3.Wysoka wydajność

- kompletna instalacja elektryczna

4.Dokładne plantowanie drogi (zastępuje spycharkę)
5.Przywracanie drogom właściwego profilu
6.Odśnieżanie dróg i udostępnianie żerowisk w okresie zimy
dla zwierzyny płowej
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ŚWIDER ZIEMNY
Uniwersalne urządzenie mogące współpracować z każdym typem ciągnika. Przeznaczone jest do wykonywania pionowych otworów w ziemi. Średnice wykonywanych otworów w zakresie od 120 do 600 mm umożliwiają wszechstronne wykorzystanie świdra. Opcja hydraulicznego przestawienia wiertła o kąt 40˚ w płaszczyźnie poziomej ułatwia
pracę w specyficznych warunkach. Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągników współpracujących
ze świdrami wynosi 40 KM.

Symbol

U 900

Typ

Zawieszany

Zapotrzebowanie mocy (zestaw)

Ciągniki kl. 0,9

Głębokośd robocza

Max 1 m
Ø 150 mm
Ø 200 mm

Średnica wiertła

Ø 300 mm
Ø 450 mm
Ø 600 mm

Max prędkośd transportowa

20 km/h

Obroty WOM

540 obr./min

Wał przegubowo-teleskopowy

Max mom. 460 Nm
Typ 104 Biondoli & Pavesi

Masa własna bez świdra

207 kg

Masa własna ze świdrem 300 mm

242 kg

Wysokośd

1360 mm

Wysokośd ze świdrem

1780 mm

Długośd

2080 mm

Szerokośd

1000 mm
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