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•
Mengmesttank
Grote
werkbreedte
van (6
11.000
m) l, vervaardigd uit speciaal staal 55 kg en volledig gegalvaniseerd (binnen- en buitenzijde).
•
Frame
Monocoque
uit 3 secties
structuur
(1,80
met
m vastgebout
+ 2,40 m + 1,80
onderstel
m) met
(verschuifbaar)
hydraulische inklapfunctie
en (instelbare)
(EW)
vastgeboute dissel
•
Automatische
Geveerde dissel
vergrendeling
(dwarsbladveren)
in transportpositie
voor maximum
(kan
rijcomfort
ontgrendeld
en stabiliteit
worden bij
via het
eenrijden
koord vanuit de cabine)
•
4
Onderhoudsvrije
rijen van werktuigen
zelfledigende
om het hoofd
vochtvanger
te bieden
(30aan
l/min)
alle types beschadigingen:
•
1
2"rij1/2
vankijkglazen
sleepschrapers
vooraan
van
en60
achteraan
cm op half-soepele
op de tank bladen
•
1
Centrale
rij van verspreidingsbladen
steunpoot met krik (EW)
van 10 cm op supersoepele bladen
•
2
Gegalvaniseerde
rijen van Ø 7 mm
Exacte
flexibele tanden
•
Onafhankelijke
Onderhoudsvrijeinstelling
zelfledigende
van devochtvanger
werkkracht (30
vanl/min)
ieder werktuig:
•
d.m.v.
2" 1/2 kijkglazen
de dieptewielen
vooraan
(schrapers)
en achteraan op de tank
•
via
Centrale
de lengte
steunpoot
van demet
3de krik
punt(EW)
(vladeverspreidingsbladen)
•
d.m.v.
Gegalvaniseerde
de zwengelExacte
op hetstrooikegel
draaipunt (flexibele tanden)
•
Snelkoppeling
As ADR 150 x 2000
door–Ø10G
28 mm
(15 t)ronde
en 420
stang
x 180 remmen
•
3de
Eenvoudige
punt verbonden
reiniging aan
en onderhoud.
het frame door
Machine
een veer
geleverd
voor een
met nauwkeurige
zijn onderdelenboek
bodemaanpassing
om de vervanging van de slijtdelen te
vergemakkelijken.
•
2 paren anti-lek stalen wielen (Ø 360 x 100 mm)
Industriële productie
in grote
continu lassen.onderdelen die in serie geproduceerd worden. Structuur en werktuigen volledig
•
Gegalvaniseerde
machine
metseriën,
gestandaardiseerde
3 jaar garantie
(actievoorwaarden
van
toepassing)
uit speciaal staal. Gekorrelstraalde en geverfde (2K) bladen uit bewerkt staal
•
Eenvoudig onderhoud en bijgeleverd onderdelenboek om de vervanging van de slijtdelen te vergemakkelijken.
•
3 jaar garantie (actievoorwaarden van toepassing)

Joskin EBR4S2 600
Multifunctionele weidebeluchter met
hydraulische opklapfunctie

4.199 € Excl. BTW
Collé Agriculture
Professionele mechanisatie sinds 1968...

