Fransgård GT – Planýrovací radlice

GT-210
GT-250
GT-250S
GT-250HY
GT-275HY
GT-250FL
GT-300FL

Planýrovací radlice určené na rozhrnování
a srovnávání půdy, šotolinových a lesních
cest, k odklidu sněhu apod.
Mechanicky i hydraulicky ovládané modely
k zadní i přední agregaci v několika
verzích.
Robustní a snadno ovladatelná radlice
vyrobená z kvalitní pevnostní oceli
s mnoha možnostmi výběru příslušenství.

Fransgård

2 možnosti zapřažení- dolní a horní pozice
ramen tříbodového závěsu, pro všechny
modely GT. Optimální přizpůsobení terénu díky
podélnému otvoru třetího bodu.

Modely GT-210/250 a GT-250S jsou k dispozici i
v čelním provedení a s krátkým ramenem díky,
kterému se zkrátí vzdálenost k traktoru.
Mohou být samozřejmě i tažené za traktorem.

Všechny modely GT jsou připraveny pro montáž
koleček, které lze snadno individuálně výškově
nastavit bez nářadí po 25 mm skocích.

Mechanický boční posuv radlice vpravo nebo
vlevo bez použití nářadí. (Neplatí pro GT-FL)
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Štít je otočný o 360 ° a nastavitelný do 10ti poloh.
Pro nastavení, není třeba žádné nářadí.
(Neplatí pro GT a GT-HY-FL)

GT-FL je k dispozici k agregaci pro přední
tříbodový závěs nebo s čelním nakladačem.
Zejména je ideální pro dvory a nádvoří se
stájemi. Centrální upevnění závěsné desky
zaručuje rovnoměrný tlak na nakladač.

GT-FL má standardně 2 silné válce s rotačním
úhlem 23 ° na obě strany. Dále je radlice
vybavena třemi velkými pružinami proti
přetížení. Na všech čepech jsou maznice.

Model GT-HY je standardně vybaven
hydraulickým válcem pro úpravu úhlu radlice.
Úhel natočení je až 230 °.

Všechny modely GT jsou standardně vybaveny
pro instalaci bočnic nebo sněhového křídla.

U modelu GT-250S se dá nastavit horizontální
úhel shrnování ve třech polohách, což
umožňuje využít agresivnější pracovní úhel. Pro
nastavení není třeba žádné nářadí.
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Technická data:

GT-210/přední

GT-250/přední

GT-250S/přední

GT-250HY/275HY

GT-250FL/300FL

Pracovní záběr

2,10 m

2,50 m

2,50 m

2,50 / 2,75 m

2,50 / 3,00 m

Výška radlice

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

Agregace s čelním
nakladačem

Ne

Ne

Ne

Ne

Euro nebo SMS

Přídavná kola

Volitelně

Volitelně

Volitelně

Volitelně

Volitelně

Boční posuv

50 / 20 cm

50 / 20 cm

50 / 20 cm

55 / 55 cm

Ne / Ne

Natočení radlice

360°

360°

360°

230°

23° (35°)

Horizontální nastavení

1 poloha

1 poloha

3 polohy

1 poloha

1 poloha

Hydraulické natáčení

Volitelně / Ne

Volitelně / Ne

Volitelně / Ne

Standard

Standard

3b závěs

Kat. I/II

Kat. I/II

Kat. I/II

Kat. I/II

Kat. II

Oboustranný břit

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Hydr. okruh

-

-

-

1 dvojčinný.

1 dvojčinný

Hmotnost

360 / 340 kg

385 / 365 kg

425 / 405 kg

450 / 475 kg

450 / 490 kg

Speciální výbava

Velká otočná kola s balónovými pneumatikami.
15 x 6.00.

Gumový břit pro shrnování na tvrdém
povrchu nebo dlažbě.

Bočnice.

Standardně používaný břit je
oboustranný hladký a zubatý,
Oboustranné pouze hladké nebo pouze
zubaté jsou volitelné.

Křídlo na sníh se šikmou hranou, která brání
přepadávání sněhu za radlici.

Teleskopické písty na rozšíření úhlu až na 35°
pro model GT-FL.

Fransgård dále nabízí:

Mulčovač FKR-150

Dovozce:

Sněhová fréza V-230

Prodejce:

Multos s. r. o.
K Silu 2263, 39301 Pelhřimov
Tel.: +420 565 323 284
Email: info@multos.cz
Web: www.multos.cz

Sypač SPR-250

Výrobce:

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132
DK-9640 Farsø
Tel. +45 98 63 21 22
www.fransgard.dk
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