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Farmstar 80 HBD
Mul formål-spreder

Enkel kraftig horisontal beater.
Dynamisk balansert, varmebehandlet Boron spredervalser med
utbyttbare varmebehandlet Boron reverserbare kuttere,
designet for å behandle de tøffeste materialene og levere en
jevn strøm til spredeskivene. De string bars er montert som
standard, gjør det lettere å fjerne snor og andre materialer som
kan vikles rundt spredervalsene.
Roterende disker med stor diameter.
Produsert av HARDOX, den 1.1 meter diameter roterende
diskene er montert med multiposisjon spreder blader for å
oppnå det korrekte spredemønstere for en stor variasjon av
materialer. Spredebredder fra 12 til 30 meter er mulig avhengig
av tettheten og arten av produktet som spres. Utskiftbare
HARDOX sliteplater på linje inne i spinnerdekk sammen med
utskiftbare Boron endesliteplater.
Kraftig drev til spredervalser.
De horisontale spredervalsene er drevet av kraftige Renold
rullekjeder som inneholder solide ruller og bushes. Disse er
valgt for sin uslåelige motstand mot slitasje, utmatting og mest
av alt støtbelastning. En automatisk oljemaskin holder kjedene
og tannhjulene smurt.
Gulv-lameller med full bredde.
Full-bredde gulvlameller klarerer hele gulvet eliminerer
muligheten for bridging - et problem som noen ganger
intreffer med multilamell gulvsystemer. Socket -fit -designen
letter vedlikehold, som kan utføres på feltet. Det lar også
kjedet trekke rett, hvis en lamell blir bøyd.
Helsveiset konstruksjon.
For å sikre lang levetid og høye restverdier av HBD maskinene
bak spredermekanismen er fullstendig sveiset til hoveddelen av
sprederen. Styrken og påliteligheten er langt større enn på et
bolt-på system. Dette hjelper også på utformingen av
spredermekanismen og sikrer riktig mating av produktet på
diskene.
RT500 Serie girkasse med høyt dreiemoment, hydraulisk
drevet gulv. Girkassen gir konstant jevn mating av materiale til
spredemekanismen. Med en omvendt funksjon kan ethvert
fremmedlegeme som er for stort til å passere gjennom
spredervalser enkelt fjernes. En justerbar tverrlinjeavlastningsventil gir også ekstra beskyttelse.
To kraftige gulvkjeder.
Bruk av marine gradering 80, 16mm kraftige kjeder gir et mer
pålitelig gulvdrev. Kjedene er drevet av høyfaste drev, festet til
den høyfaste akselen på bakgulvet. Tannhjul festet til
frontgulvet skal også sikre perfekt justering og nøyaktig
sammenblanding av kjedene.
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Veiecelle med automatisk rate- kontroll (tilvalg)
Apollo -sprederkontrollere har alle funksjonene for dagens
landbruksteknikker. Foretrukket-applikasjonshastighet kan
legges inn i kontrolleren som deretter overvåker
belastningen og justerer gulvhastigheten deretter. GPSteknologi med variabel hastighet leveres som standard,
og systemet kan motta en applikasjonshastighet fra en
tredjeparts kontroller, for eksempel en John Deere
Greenstar, Raven eller Trimble eller et forhåndsdefinert
applikasjonskart kan lastes inn for å variere automatisk
frekvensen. Data kan logges og sendes ut for å utmerke seg
eller et behandlingskart er mulig. Isobus -alternativer er nå
tilgjengelige.

Tilleggsutstyr

Farmstar 80 HBD
Aksel

Enkel

Akselbjelke-størrelse

120mm

Last-kapasitet

8000kg

Kubikkmeter-nivå

6.0m

Kubikkmeter samlet

8.0m

Kubikk - toppet

10.2

• Gjødselport
• Gjødseldør høydeindikator
• Vidvinkel PTO-aksel
• Verktøykasse
• Hydraulisk canopy
• Hydraulisk grensedeflektor
• Elektrisk hastighetskontroll i førerhuset
• Bolt-på forhøyelseskarmer
• Bakre blinkende varsellamper
• Hjul-skjermer
• Markeringslys på skjermer
• 18.4 - 38 14lag dekk
• 520/85 R38 dekk
• 580/70 R38 dekk
• 650/65 R30.5 dekk
• 650/65 R 38 dekk
• 710/70 R 38 dekk
• Veieceller med mengde-kontroll
• Ikke-standard farger

4500 x 1500 x 785

Beholder strl. (inv. mm)
Gulv-drev

Hydraulisk med revers
16mm

Gulvkjede strl.

406 x 120

Bremse-størrelse mm

18.4 x 34 PR14

Std dekkdimensjon

Enkel horisontale spredervalser

Sprede mekanisme
Spredebredde

Opp til 30m

PTO-hastighet

1000 rpm

Gulvplate

5mm

Sideplate

4mm

Egenvekt

5200kg
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