
FLATSLANGE 
TROMLER
Mer slange, større rekkevidde

Bak og front  monterte tromler  | Trommel på hjul | Kombi tromler

Bak-Pak™ System Front montert trommel

Trommel på hjul Kombi tromler



Tekniske spesifikasjoner

Type 600m 1000m 1200m

Arbeidsbredde (m) 2.1m 2.1m 2.35m

Transportbredde (m) 2.1m 2.1m 2.35m

Tilkobling

3-Punkt  A Ramme Alternativ Alternativ Alternativ

Hurtigkobling Ramme Standard Standard Standard

Traktor Krav

Hydraulikk 1DA+FR** 1DA+FR** 2DA+FR**

Egenvekt (Kgs) 684Kgs 790Kgs 910Kgs

** DA = dobbeltvirkende Hydraulisk Fordeler
   FR = Fri Retur

* 1200m Bak-Pak kan kun brukes på dobbel fanespreder eller slangebom med verikal folding (fold up)
** Modell spesifik

Egenskaper
 ■ 600-1200m Kapasitet*

  ■ Eksepsjonelt sterk, men lett konstruksjon

 ■ Dobble bakre slangevalser som standard

 ■ Kan brukes med SlurryKat`s fanespreder eller Slangebom

 ■ 4-6 kammere på trommel**

 ■ med overtrykksventil for beskyttelse av oljemotor

 ■ Kan leveres i galvanisert eller lakkert utførelse

BAK-PAK™ SLANGETROMMEL SYSTEM
 

1000m Galvanisert Bak-Pak™

1000m Bak Pak™ 

1000m Bak-Pak ™og 9m Slangebom

Bak-Pak™ med Dobbel Fanespreder

Gjennom årene har SlurryKat med sin erfaring, konstruert et unikt utvalg av front og bak monterte 
slangetrommel systemer, designet for å lette pumpingen av flytende gjødsel fra lagringsanlegg (lagune eller tank)
til traktor montert slangebom eller fanespreder. 
Dette gir bønder og entreprenører et raskt, effektivt system som sprer meget nøyaktig.

Bak-Pak ™ slangesystemet er unikt for SlurryKat. Solid konstruksjon og høy standard, og når det
blir kombinert med en front trommel, får man en slangekapasitet på opptil 2000 meter

Bak-Pak ™ kan kobles til hvilket som helst av SlurryKat-spredeutstyr på noen sekunder, noe som gjør det
til et av de mest effektive system på markedet.



FRONT MONTERTE TROMLER

Egenskaper

 ■ En Traktor - en Manns Slangespredersystem

 ■ Stor slangekapasitet

 ■ Tilgjengelig med 200m, 400m, 600m and 800m Kapasitet

 ■ Lett og solid

 ■ Front hydralikk/ 3 punkt

 ■ Kan alternativt leveres med A-ramme

Modell 200m 400m 600m 800m

Arbeidsbredde (m) 1.6m 1.8m 2m 2.45m

Transportbredde (m) 1.6m 1.8m 2m 2.45m

Tilkobling

3-Pungt Standard Standard Standard Standard

A-Ramme Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ

Traktor krav

Kobling Front kobling Front kobling Front kobling Front kobling

Krav hydraulikk 1DA+FR* 1DA+FR* 1DA+FR* 1DA+FR*

Egenvekt (Kgs) 222Kgs 478Kgs 508Kgs 629Kgs

*DA = Dobbeltvirkende Hydraulisk Fordeler
  FR = Fri Retur

Tekniske spesifikasjoner

200m Front Trommel

400m Front Trommel - A Ramme

600m Front Trommel

800m Front Reeler

800m Front Trommel (Dobbel Trommel)

SlurryKat`s frontmonterte tromler gjør det mulig for operatøren å øke slangekapasiteten med opptil 800 meter.
Som betyr at SlurryKat-systemet er et av de systemene med størst kapasitet som er tilgjengelige på markedet.
Alle frontmonterte tromler er standard med 3pt kobling, men kan også tilbys med A-ramme. 
Frontvektbraketter kan også monteres på traktorer som ikke er utstyrt med front kobling (gjelder kun 200m trommel).



For Mere informasjon:
ADRESSE:  
Nedre Rælingsveg 516, 2008 fjerdingby 
TLF:  + 47 63 83 90 00
EPOST:  salg@hektner.no
BESØK: www.hektner.no

Din lokale selger:

STANDARD BAKMONTERTE TROMLER

 ■

■

Vesentlig forbedret arbeidshastighet, opptil  
 150m/min innrulling hastighet.

Leveres med baklys lamper som kobles 
til henger kontakt.

Modeller tilgjengelig
 ■ 1000m
 ■ 1200m

 ■ 1400m

Standard modeller er for 4 og 5” slange, alternativ for 
6”, 8” and 10” slange tilgjengelig, 3 punkt kobling eller med A Ramme (alternativ)

 ■ Ideell for entreprenører
Oppdrag som krever mer enn 1000m slange.

 

 

■ Meget mobil og robust

 

■ Utstyrt med:

 

■ Flotasjonsdekk

 

■ Skjermer

 

■ LED Veglys

 

■ Slangestyring (bak)

 

■ Variabel hastighet på hydraulikk

 
 

Modeller med kapasitet fra 1000-2400 meter flatslange.

TROMMEL PÅ HJUL KOMBI TROMMEL

CE GODKJENT
Alt SlurryKat utstyr er CE godkjent. Så uansett hva du driver med, 
bonde eller leiekjøring, Slur ryKat har system som passer ditt behov.

■ Lang levetid
■ Lite vedlikehold
■ Maksimal effektivitet

Ta en enkelt eller dobbel fanespreder.
Kombiner den med en slangetrommel på 400m eller 600m
kapasitet. Resultatet blir et kompakt, lett og effektiv system. 
SlurryKat`s Kombi Trommel er også tilgjengelig med 
7,5m slangebom.

Den enkle og operative effektiviteten til dette systemet 
betyr at det er blitt en fast favoritt blant profesjonelle
operatører som driver med leiekjøring, samt bønder som 
Vil spre sin egen gjødsel. For maksimal effektivitet 
anbefales vår Kombi Trommel løsning og at den 
brukes sammen med en av SlurryKat`s spredersystem.


