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•
Mengmesttank
Smalle
monocoque
van stalmeststrooier
11.000 l, vervaardigd
met grote
uit speciaal
wielen,
staal
vervaardigd
55 kg en uit
volledig
HLE 550
gegalvaniseerd
staal
(binnen- en buitenzijde).
•
Geschikt
Monocoque
voorstructuur
een technische
met vastgebout
lading van
onderstel
9 t en een
(verschuifbaar)
stalmestvolume
en (instelbare)
van 8,10 m³.vastgeboute
Benodigd trekkervermogen:
dissel
max. 130 pk
•
Thermisch
Geveerde dissel
verzinkte
(dwarsbladveren)
laadbak en dissel.
voor2K
maximum
industriële
rijcomfort
verf en afwerkingslak
en stabiliteit bij
(totaal:
het rijden
100 µ) op de andere onderdelen
•
Monocoque
Onderhoudsvrije
structuur
zelfledigende
met vastgebout
vochtvanger
onderstel
(30 l/min)
(verschuifbaar) en instelbare vastgeboute dissel
•
Geveerde
2" 1/2 kijkglazen
dissel (parabolische
vooraan en achteraan
dwarsbladveren)
op de tank
voor maximum rijcomfort en stabiliteit bij het rijden
•
2
Centrale
verticale
steunpoot
strooiwalsen
met (Ø
krik785
(EW)
mm) in een geplooide spiraal (opening: 1.750 mm hoog)
•
Omkeerbare
Gegalvaniseerde
en afneembare
Exacte
beitels uit Hardox 450 staal (80 x 60 mm)
•
1.000
Onderhoudsvrije
omw/min aandrijving
zelfledigende
door
vochtvanger
Walterscheid
(30aftakas
l/min) met breekboutbeveiliging (toerental van de strooiwalsen: 423 omw/min)
•
Elastische
2" 1/2 kijkglazen
koppelingen
vooraan
op en
de achteraan
kasten
op de tank
•
2
Centrale
Ø 14 mm
steunpoot
scheepvaartkettingen
met krik (EW) met handbediende spanner
•
Debietregelaar
Gegalvaniseerdemet
Exacte
uitgebalanceerde
strooikegel druk
•
Kokerverlichting
As ADR 150 x 2000 – 10G (15 t) en 420 x 180 remmen
•
Voorschot
Eenvoudigemet
reiniging
beschermingsrooster
en onderhoud. Machine geleverd met zijn onderdelenboek om de vervanging van de slijtdelen te
vergemakkelijken.
•
Buitentoegangsladder
Industriële productie
in grote
seriën,
continu
•
Hydraulische
zijsteunpoot
(DW),
JOSKIN
Ø 50 lassen.
mm vastgebout vlak trekoog
3
jaar
garantie
(actievoorwaarden
van
toepassing)
•
As ADR 100 x 2000 – 10G (3 t) en 400 x 80 hydraulische remmen
•
Eenvoudige reiniging en onderhoud. Machine geleverd met zijn onderdelenboek om de vervanging van de slijtdelen te vergemak
kelijken.
•
Industriële productie in grote seriën, continu lassen.
•
3 jaar garantie (actievoorwaarden van toepassing)
In deze prijs inbegrepen:
•
(1995) Wielen Alliance 23.1x26 14 PR A347 156 A (Ø 1.590 x 590 mm, 4.000 kg per wiel bij 40 km/u)
•
(1991) Waterdichte hydraulische (gegalvaniseerde) doseerschuif (DW)
•
(1526) LED zijlichten

Joskin Siroko S4010/9V
Stalmeststrooier met geveerde dissel

20.499 € Excl. BTW
Collé Agriculture
Professionele mechanisatie sinds 1968...

