Fransgård GT-DK planýrovací radlice

GT-250DK
GT-275DK
GT-300DK
GT-250DKH
GT-275DKH
GT-300DKH

Robustní těžká planýrovací radlice
dodávaná ve třech šířkách, se
standardní výbavou dvou velkých
opěrných kol. Radlice je vybavena
unikátním otočným kloubem a
zaměnitelným ostřím na různé
druhy povrchů. Verze GT-DKH je
navíc vybavena hydraulickým
válcem pro změnu horizontálního
úhlu shrnování.

Fransgård

Radlice se může hydraulicky natočit v rozsahu 230°. Poté ji
lze použít například k nahrnování zeminy nebo sněhu.
Všechny radlice jsou vybaveny oboustranným břitem.

Patentovaný otočný kloub má modulární konstrukci a je
opatřen vyměnitelnými disky v místě namáhání.

Modely GT-DKH mají navíc hydraulický válec pro
horizontální nastavení úhlu radlice v rozsahu +/-20°.
Hydraulické nastavení pracovního úhlu (shrnování
doprava, doleva) je standardní výbavou u všech radlic.

Silné šasi je vybaveno tříbodovým upínáním a nabízí 2
možnosti zapřažení. Radlici lze zapřáhnout třetím bodem
na pevno, anebo do oválné díry, která umožní efektivnější
kopírování povrchu. Spodní ramena lze zapřáhnout do
dvou poloh- výš a níž.

Velká otočná kola se dají snadno nastavit, tak aby radlice byla
vždy v požadované vzdálenosti od země a dalo se hrnout i
couváním, bez nutnosti obracet radlici.

Velký výběr příslušenství: sněhová radlice, bočnice,
ochrana proti přetížení s nebo bez akumulátoru tlaku (viz
obr.), gumový břit anebo ventilový blok, (pokud traktor
nemá dostatek vývodů hydrauliky.)

Technická data
Pracovní šířka
Výška radlice
Pneu
Vychýlení
Pracovní úhel

GT-250DK / DKH GT-275DK / DKH GT-300DK / DKH
2,5 m / 2,5 m
2,75 m / 2,75 m
3,0 m / 3,0 m
70 cm / 70 cm
70 cm / 70 cm
70 cm / 70 cm
6.00-9/6 ply
6.00-9/6 ply
6.00-9/6 ply
55 cm / 55 cm
55 cm / 55 cm
60 cm / 60 cm
Hydr. 230°
Hydr. 230°
Hydr. 230°

Horizontální
nastavení

Mech. 7° /
Hydr. 20°

Mech. 7° /
Hydr. 20°

Mech. 7° /
Hydr. 20°

Hydraulický okruh
Hmotnost

1-2 / 2-3 DČ
780 kg / 940 kg

1-2 / 2-3 DČ
795 kg / 955 kg

1-2 / 2-3 DČ
815 kg / 975 kg

Dovozce:

Prodejce:

Fransgård- další sortiment:

Sněhové frézy
Výrobce:
Fransgård Maskinfabrik A/S
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