Ścielarka do kurników w wersji do zawieszenia na
ciągniku

Nasz rozdrabniacz słomy do ścielenia kurników w wersji do zawieszania na ciągniku.

Jest to wersja podstawowa typ RB-AB do zawieszenia do trzypunktowego systemu hydraulicznego
ciągnika. Tę wersję można wyposażyć dodatkowo w dyszel i oś i w wersji ciąganej typ RH-AH
podczepiać do traktora. Produkujemy jeszcze jeden typ ścielarek RB-SF. Jest to samojezdna
maszyna z wykorzystaniem używanego ciągnika Fendt (75 PS), w skróconej wersji z odciętym
przodem przed blokiem silnika i z osią kierującą, tak jak w kombajnie.
Słoma jest cięta wałkiem rozdrabniającym, napędzanym poprzez wał napędowy z obrotami 540 na
minutę. Sterwonik rozdrabniacza słomy jest zasilany poprzez układ hydruliczny ciągnika 195 bar
(przyłącze czerwone). Olej powraca do siłownika hydraulicznego bezciśnieniowo poprzez niebieskie
przyłącze. Należy zwrócić szczególą uwagę przy podłączeniu maszyny do ciągnika aby obieg
powrotny oleju był bezciśnieniowy. Nieprawidłowe podączenie powrotnego obiegu oleju uszkodzi
części hydrauliczne w rozdrabniaczu słomy.
Poprzez ustawienie dźwigni sterowniczej w wybranym położeniu, napędzane są nastąpujące
podzespoły maszyny:

- Talerz rozsypujący słomę
- Podłoga przesuwająca
- Klapa załadowcza
Prędkość przesuwu podłogi regulowana jest zaworem.
Blokada otwierania klapy.
Po uruchomieniu sterownika ścielarki włącza się napęd talerza rozsypującego na stałe.

Urządzenie jest przeznaczone tylko i wyłącznie do ścielenia słomą kurników.

Ścielarka do podczepienia do ciągnika, wersja ciągana

Wersja samojezdna

Dane techniczne:
Napęd wału
przegubowego:

540 obroty/min

Obroty wału
nożowego:

1900 obroty/min

Prędkość robocza :

4 km/h

Napęd hydrauliczny:

Talerz rozsypujący,
podłoga przesuwająca,
klapa tylna

Prędkość obrotowa
talerza:

przy 20 ltr 350 obrotów/min

Prędkość przesuwu
podłogi:

przy 20 ltr. 0-3.3 m/min

Masa własna (typ RB 1080 kg
-AB):

Dop. masa
załadowcza:

1600 kg

Masa własna (typ RB 1080 kg
-AH):

Dop. masa
załadowcza:

1750 kg

Dop. siła uciągu:

500 KN

Masa własna (typ RB 3140 kg
-SF):
Obciążenie osi przedniej:

2500 kg

Obciężenie osi tylnej:

1100 kg

Dop. ciśnienie robocze:

195 bar

Doprowadzenie hydrauliczne: przyłącze czerwone pod ciśnieniem
Obieg powrotny:

przyłącze niebieskie bezciśnieniowy powrót oleju

Moc znamionowa:

35 KW, moc wału napędowego

Długość:

3,40 m

Szerokość:

2,50 m

Wysokość:

2,50 m

Kontakt

Kontakt w języku polskim

Krull Landtechnik GmbH
Ziepelkamp 5
26901 Lorup

Maria Sech

Telefon: 05954 – 9100
Fax: 05954 – 690
info@krull-landtechnik.de

Telefon stacjonarny 0049 (05021) 9169565
Komórka
0049 174 1823244
maria.sech@web.de

