Hilltip IceStriker

TM

Nesená rozmetadla 600-800 l pro traktory a nakladače
Nová rozmetadla Hilltip IceStrikerTM, model TR s plastovým zásobníkem pro sůl a písek o objemu
630–850 l a konstrukčními částmi z nerez oceli poskytují efektivní ochranu proti rzi a korozi.
Toto jedinečné rozmetaclo all-in-one obsahuje vestavěnou nádrž pro volitelný kapalný systém.

Konstrukce zásobníku
s dvojitými stěnami
obsahuje integrovanou
nádrž o objemu 330 l
pro přestavbu vašeho
rozmetadla s možností
aplikace zvlhčené soli
a dovybavení na postřik
solankou.

Standardní výbava
•
•
•
•
•
•

12V elektromotor, chráněný uzavřeným krytem odolným vůči povětrnostním vlivům.
Vibrátor zabraňující ucpání materiálu.
Vložený V plech pomáhá snížit zvýšené zatížení podávacího mechanismu při jeho startu.
Sklopný žlab z nerez oceli.
Dvojdílná krycí plachta a horní obrazovka.
Řídicí jednotka s automatickou regulací rychlosti pomocí GPS upravuje množství posypového materiálu (g/m2) podle rychlosti vašeho vozidla, zatímco manuální režim umožňuje pevně nastavit rychlost podávacího dopravníku.

HTrack™ sledovací systém (VOLITELNĚ)
Sledujte a kontrolujte všechny vaše sypače a
radlice na sníh ve vašem počítač, tabletu nebo
chytrém telefonu. Program zobrazuje tratě na
mapě současně detaily, jako je rychlost, polohu
GPS, použitý materiál atd. S HTrack™ můžete
sledovat své náklady a můžete ho použít jako
důkaz při prokazování újmy při uklouznutí nebo
pádu. Rozšiřující údaje lze shrnout a publikovat
jako dokumenty PDF.

Standardní ovladač

Volitelný program HTrack™ přenáší data prostřednictvím mobilního připojení 3G

Volitelné vybavení

Volitelné funkce pro použití roztoků

• Pracovní světla LED.
• Maják.

• Souprava na přípravu zvlhčování soli, trysky a čerpadlo s
vestavěnými nádržemi v konstrukci rozmetadla.

• Držák SPZ s osvětlením.

• 2 m postřikovací lišta, pracovní záběrem max. 5 m.

• Barva na přání: oranžová.

• 12m hadice s navijákem pro ošetření těžko přístupných míst
solankou nebo jinými roztoky.

• Různá montážní řešení.

Rozmetadlo s
tříbodovým
závěsem a volitelnou
postřikovací lištou

SPECIFIKACE ROZMETADLA
MODEL

600 TR

800 TR

Celková šířka

1500 mm

1500 mm

Výška

1500 mm

1650 mm

Objem nádrže vodorovný

550 l

750 l

Objem zásobníku (zaokrouhleno)

630 l

850 l

Hmotnost (prázdný)

320 kg

360 kg

Konstrukce zásobníku

Poly

Poly

Šířka rozmetání

1-8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)

Velikost rozmetacího kotouče

390 mm

390 mm

Průměr šneku (nerez)

65 mm

65 mm

Vibrátor

ANO

ANO

Nastavení rychlosti GPS

ANO

ANO

Nosič

Traktor/nakladač

Materiál

Sůl, písek, granulát, směs

KAPALNÝ SYSTÉM
MODEL

600 TR

800 TR

Pre-wet, Spray volume

3-12 l/min

3-12 l/min

Spraybar, Spray volume

5-25 l/min

5-25 l/min

Pre-wet, Spraying width

1-8 m (together with spreading material)

Spraybar, Spraying width

2-5 m

2-5 m

Pre-wet, liquid tank capacity

330 l

330 l

Spraybar, liquid tank capacity

330/900 l *

330/900 l *

Spraying material

Protimrazové a rozmraz. roztoky, voda, kapalná hnojiva **

Importér HILLTIP pro ČR a SR:
P & L, spol. s r. o., Třebíčská 74b, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: +420 602 539 748, e-mail: hilltip@pal.cz www.hilltip.cz

Váš obchodní partner

* S volitelnou vnitřní vložkou nádrže pro postřikovací systém.
** Nepoužívejte hořlavé
nebo ropné kapaliny
pro kapalný systém

