Tekniske specifikationer

Standardudstyr:

Arbejdsbredde …..…………….
1500 mm
Arbejdsdybde ………….………max. 300 mm
Total bredde ..……………….…
5310 mm
Transport bredde ……...….
2460 mm
Læsse højde ……………..…. . max. 3000 mm
Transport højde …...………….
2875 mm
Total længde ……….…………..
6100 mm
Vægt …...………………………… 3720 kg.

Kæde: del 40—36
Fuldhydraulisk.
Hydraulisk højde justerbar højre hjul.
Dækmontering: 12.5x18—10 lags.
El-betjent el-ventilblok.
Oliekøler.

Dæk ...………………………. 12,5x18 — 10
lags
Sporvidde……………………. min. 2135 mm
Sporvidde……………………. max. 2935 mm
HK behov …………………….. 90—120 HK
Arbejdshastighed ……………….. 3—10 km/h
(efter jordforholdene og arbejdsdybde)

Forkæde:
Bredde ………………………….. 1450 mm
Deling …..……………….
28—36—40 mm
Åbning …..………………
17—25—29 mm
Elevatorkæde:
Bredde …………………………..
Deling….…………… …………
Åbning ……………………

600 mm
28 mm
17 mm

Forhandler:

Thyregod Stensamler - en stensikker løsning!
Thyregod A/S
Borgergade 46
Thyregod
7323 Give
Tlf.: +45 75 73 40 99
Fax: +45 75 73 44 92
www.thyregod.com
thyregod@thyregod.com

Thyregod Stensamler TS-1500

Thyregod har mange års erfaring i at udvikle og producere stensamler.
Denne erfaring, som er blevet til i nært samarbejde med vore kunder, bygger vi til stadighed ind i vore nye maskiner.
Stensamleren er hydraulisk drevet, hvilket giver et problemfrit kørsel og længere
levetid. Dobbelt pumpen arbejder udfra traktorens PTO (450—480 omdr.).
Stenene transporteres fra forkæde over et bredt frontskær, som er fremstillet i
20 mm specialstål.

Medbringer på elevator er delt på midten og går
helt ud til sidepladerne. Det forebygger stenstop på
elevatoren og slid på sideplader.
Bærerullen på retursiden løber på midten af kæden.

Den lange elevator er bygget op i 3 sektioner og kan
foldes sammen ved transport (2460 mm).
Ind– og udfoldning af elevatoren foretages via styrboksen fra traktoren.
Rensebordet som sortere jorden fra stenene føres i 3 forskellige udgaver med kædedeling på 28 36 - 40, hvor vi anbefaler til kartofler del. 40 på
den forreste og del. 36 til den bagerste.
Kæden er ligeledes hydraulisk trukket.

TS-1500 er fuldhydraulisk og standard monteret med
oliekøler for stor belastning.

Stensamleren er standard monteres med
12.5x18—10 lags hjul.
Højre hjul er ligeledes trinløs højdejusterbar via en
cylinder til nedvalering af maskine under opsamling.

Arbejdsdybden kan trinløs justeres via et
spindel ned til 300 mm.

Maskinen er standard monteret med elektrisk
hydraulisk ventilblok for fuld fjernbetjening fra
traktor.

Maskinen er forsynet med en fjederbelastet indføringsvalse på 600 mm i diameter.
Valsen er hydraulisk trukket.
Valsen bevirker et konstant flow ind maskinen,
hvor der forefindes nogen plantevækst i marken.

