
Total længde:                        7900 mm 
Transportbredde, 3-rk.:           3500 mm 
Transportbredde, 4-rk.:           4000 mm 
Transporthøjde:                       4000  mm  
Bredde af rensekæde:            1000  mm 
Bredde af aflæsserkæde:       1500  mm 
Vægt:                     8200  kg 
 

Tankens rumindhold  14 m3 
Kapacitet:   0,60 - 1 ha/t. 
Aflæsningshøjde, min.: 1500 mm 
Aflæsningshøjde, max.: 3800 mm 
Trækkraft behov, 3-rk.: 150 - 170 hk. 
Trækkraft behov, 4-rk.: 160 - 220 hk. 
 

Tekniske data: 

Standardudstyr: 
 Affjedret trækbom. 
 Hydraulisk støtteben. 
 Transmission med én PTO aksel. 
 Lav ”In Line” slagleaftopper. 
 Hydraulisk justering af aftopperen. 
 3- eller 4 rk. oppelhjul m. hydraulisk tryk. 
 Hydraulisk stenudløser på oppelhjulene. 
 Gummiafvisere i daskerne. 
 Side og dybderegulering over 3 rækker. 
 JT afpudser på regulérbar central profil. 
 Uafhængig optagersektion. 
 Fuld hydraulisk transmission. 
 14 m3 rullebundstank. 
 3 justerbare rouletter (3-rk. 2 rouletter). 
 1000 mm bred rense- og tankkæde. 
 900 mm styreskive. 
 Dækmontering:  650/60-38, 14 lags. 
 Joy-Stick styring bl.a. med :                      

Trinløs regulering af gummidaskere, roulet, 
tankkæde.                                          
Arealmåler, olie- niveau, tryk og tempe- 
raturkontrol m.v. 

 Arbejdslys og rotorblink. 

   Ekstraudstyr: 
 Roterende skivepudsere. 
 Rensesektion med 2 gummiruller +    

1 reverserbar stålrulle. 
 Fjedrende rouletskærm. 
 Hydraulisk sideforskydning af venstre 

hjul. 
 Centralsmøring. 
 Slanger til smørested. 
 Kuglehane for åben/lukket 

hydrauliksystem. 
 Vægtoverføring til traktoren. 
 TV-overvågning med 2 kameraer. 
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Thyregod har udviklet sukkerroeoptagere i mange år og vor produkter arbejder under 
mange forskellige forhold. Disse erfaringer er bygget ind i den nye T-9       roeoptager.  
Dette har resulteret i en maskine med en hidtil ukendt høj kapacitet, kombineret med den 
skånsome rensning, som vor tidligere maskiner er kendt for.  

Hydraulisk affjedret trækstjært, samt hydraulisk 
støtteben. 
Affjedringen reducerer belastningen på traktoren og holder 
maskinen vandret efterhånden som tanken fyldes.  
Bedre komfort til traktorføreren. 
Vægtoverføring kan leveres (ekstraudstyr) 
 

 

Joy Stick styring er standard og giver mulighed for at at  
kontrollere væsentlige funktioner fra førersædet,  
bl.a.:  
PTO omdr., roulet hastighed, aftopper op/ned,  
dybderegulering, rouletskærm op/ned, olie temp.,  

olietryk, arealmåler m.v. 
 
 

Den lave In-Line slagleaftopper giver et 
godt udsyn til maskinens væsentlige 
funktioner.  
T-9 leveres som standard med  JT- 
afpudsere, men kan som ekstra-udstyr 
leveres med JT-skivepudsere.   
 

Optagesektion styres uafhængig af  
hovedmaskinen. 
  Aftopper:  

   Hydraulisk ophængt. 
           Afpudserne er monteret på fuld 
           justerbar central-profil. 
           Monteret med ”dybdefølere”, -  
            alm. hjul kan leveres som 
            alternativ. 
   

Som et alternativ kan T-9 leveres med 
en ekstra rensesektion forsynet med 2 
gummiruller + 1 reversibel stålvalse 
specielt velegnet til at fjerne 
lerklumper og sten. 

Den 1000 mm brede rensekæde, har 
stor kapacitet til at frarense jord, sten 
og ukrudt. 
Samtidig sikrer den en skånsom 
transport af roerne. 

T-9 leveres som standard med 14 m3 
rullebundstank.  

 
T-9éren er som standard monteret med 
store Trelleborg Twin 650/60 - 38, 14 
lags hjul.  
 
900 mm styreskive er standard. 
 

3-rækkede maskiner er udstyret med 
en 1260 mm og en 1650 mm roulet. 
4-rækkede har en 1000 mm, en 1260 
mm + en 1650 mm roulet. 
 


