Produktový
katalog

Made in Finland

Rovné pluhy

pro pickupy, traktory a užitková vozidla

STANDARDNÍ VÝBAVA
✔ Pružiny chránící pluh při nárazu na obrubník
či jiné překážky.
✔ Nastavitelný úhel pluhu.
✔ Vysoký přítlak pluhu zajišťuje efektivní
vyhrnování sněhu.
✔ Vysoce výkonná 12V řídící jednotka uvnitř
zavřeného krytu.
✔ Vyhřívaná LED světla zvyšující viditelnost
a bezpečnost.
✔ Optimální zakřivení pluhu pro efektivní
vyhrnování sněhu.
✔ Systém jednoduchého a rychlého upínání
pluhu, snadné elektrické připojení.
✔ Během pracovního nasazení dochází k příčnému naklánění pluhu (až 5°), což umožňuje
lepší kopírování povrchu vozovky.
✔ Joystick pro ovládání pluhu přímo z kabiny
řidiče.

VOLITELNÁ VÝBAVA
✚
✚
✚
✚
✚

Poziční osvětlení.
Oranžová barva pluhu.
Aplikace Hilltip HTrack Online.
Sněhová clona.
Kryt (nasazení po sundání pluhu).

ROVNÉ PLUHY | SPECIFIKACE (SP – PRO PICKUP A UTV, STR – PRO TRAKTOR, SML – PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA)
MODEL

1650-SP/STR 1850-SP/STR 2100-SP/STR 2250-SP/STR 2400-SP/STR 2600-SML 2750-SML 3000-SML

Šířka

165 cm

185 cm

210 cm

225 cm

240 cm

260 cm

275 cm

300 cm

140 cm

160 cm

185 cm

200 cm

215 cm

237 cm

255 cm

272 cm

Výška

55 cm

55 cm

55 cm

55 cm

55 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Hmotnost

128/125 kg

135/132 kg

140/137 kg

145/143 kg

160/157 kg

380 kg

395 kg

412 kg

Počet pružin

4

6

6

6

8

6

6

8

Šířka

(v plném úhlu)
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Šípové pluhy

pro pickupy, traktory a užitková vozidla

STANDARDNÍ VÝBAVA
✔ Pluh rozdělený do dvou segmentů.
✔ Pružiny chránící pluh při nárazu na obrubník
či jiné překážky.
✔ Nastavitelný úhel pluhu.
✔ Vysoký přítlak pluhu zajišťuje efektivní
vyhrnování sněhu.
✔ Vysoce výkonná 12V řídící jednotka uvnitř
zavřeného krytu.
✔ Vyhřívaná LED světla zvyšující viditelnost
a bezpečnost.
✔ Optimální zakřivení pluhu pro efektivní
vyhrnování sněhu.
✔ Systém jednoduchého a rychlého upínání
pluhu, snadné elektrické připojení.
✔ Během pracovního nasazení dochází
k příčnému naklánění pluhu (až 5°),
což umožňuje lepší kopírování povrchu vozovky.
✔ Joystick pro ovládání pluhu přímo
z kabiny řidiče.

VOLITELNÁ VÝBAVA
✚
✚
✚
✚
✚

Poziční osvětlení.
Oranžová barva pluhu.
Aplikace Hilltip HTrack Online.
Sněhová clona.
Kryt (nasazení po sundání pluhu).

ŠÍPOVÉ PLUHY | SPECIFIKACE (VP – PRO PICKUP A UTV, VTR – PRO TRAKTOR)
MODEL

1650-VP/VTR

1850-VP/VTR

2100-VP/VTR

2250-VP/VTR

2400-VP/VTR

Šířka

165 cm

185 cm

210 cm

225 cm

240 cm

Šířka (v plném úhlu)

140 cm

160 cm

185 cm

200 cm

215 cm

Výška

65,5 cm

65,5 cm

67 cm

68 cm

70 cm

Hmotnost

136/132 kg

142/140 kg

149/148 kg

155/155 kg

168/168 kg

Počet pružin

6

6

6

6

8
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Nesená rozmetadla 120 –200 l
pro pickupy, traktory, nakladače atd.

STANDARDNÍ VÝBAVA
✔ Automatická regulace dávky posypového
materiálu v závislosti na rychlosti pojezdu
vozidla s pomocí GPS.
✔ Nezávisle řízené duální motory pro šnekový
dopravník a rozmetací talíř.
✔ Přepravní kolečka.
✔ Montážní řešení pro nejrůznější vozidla
a stroje.
✔ Ovládání mobilním telefonem
přes Bluetooth (telefon je součástí dodání).

VOLITELNÁ VÝBAVA
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚

Oranžová barva.
Držák na telefon.
Přísavka na sklo.
Aplikace Hilltip HTrack Online.
Vibrátor (pro vlhčenou sůl, štěrk, sůl a písek).
Držák SPZ s osvětlením.
Pracovní LED světlo.

ROZMETADLA | SPECIFIKACE
MODEL

120

200

Celková šířka

800 mm

800 mm

Celková hloubka

600 mm

600 mm

Celková výška

820 mm

1050 mm

Objem zásobníku

120 l

205 l

Objem zásobníku,
(maximální)

130 l

215 l

Hmotnost (prázdný)

58 kg

65 kg

Konstrukce zásobníku
Šířka rozmetání

+

25 g/m2
(5-60 g/m2)

-

+

Customer 5

1–8 m

Salt

320 mm

Průměr šneku (nerez)

65 mm

Nosič

(1-5,5 m)

-

Poly

Velikost rozmetacího
kotouče
Materiál

3.0 m

Contract 21
15 km/h

11:41

A

AUTO
START

sůl, písek, granulát, směs
pickup, traktor, nakladač atd.
Mobilní aplikace StrikeSmart
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Nerezové rozmetadlo 380 l
pro pickupy, UTV

STANDARDNÍ VÝBAVA
✔ Automatická regulace dávky posypového
materiálu v závislosti na rychlosti pojezdu
vozidla s pomocí GPS.
✔ 12V motor je namontován v uzavřeném krytu.
✔ Vibrátor zabraňuje ucpání rozmetadla a zároveň
pomáhá v sesypávání materiálu do šneku.
✔ Průměr nerezového šneku je 65 mm,
umožňuje stálý přísun materiálu.
✔ Dvoudílný plachtový systém.
✔ Horní clona zabraňuje větším kamenům
v proniknutí do šneku.
✔ Sklopný nerezový rozmetací talíř.

VOLITELNÁ VÝBAVA
✚ Oranžová barva.
✚ Držák SPZ
s osvětlením.
✚ Maják.
✚ Pracovní LED světlo.
✚ Zadní kamera.
✚ Předvlhčovací systém.

✚ Odstavné nohy.
✚ Senzor nedostatku
materiálu.
✚ Aplikace Hilltip
HTrack Online.
✚ Vozík pro rozmetadlo
(max. 750 kg).

ROZMETADLO | SPECIFIKACE
MODEL

NEREZ. ROZMETADLO 380 L

Šířka

910 mm

Délka

1670 mm

Délka zásobníku

1110 mm

Výška

730 mm

Hmotnost

120 kg

Objem vodorovně

350 l

Objem plný

380 l

Šířka posypu

1–8 m*

Průměr rozmetacího
talíře

390 mm

Průměr šneku

65 mm

Materiál

písek, sůl, štěrk, mix

Zdroj

elektrický, 12 V

PŘEDVLHČOVACÍ SYSTÉM

* V závislosti na rozmetaném materiálu se může měnit.
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Dávka

3–12 l/min

Kapacita

100 l

Řešení

kapaliny proti námraze nebo
rozpouštěcí, voda

Plastová rozmetadla 550–1100 l
pro pickupy, užitková vozidla

STANDARDNÍ VÝBAVA

VOLITELNÁ VÝBAVA

✔ Automatická regulace dávky posypového
materiálu v závislosti na rychlosti pojezdu
vozidla s pomocí GPS.
✔ Zabudovaná nádrž na kapalinu v obalu
rozmetadla (330–450 l).
✔ 12V motor je namontován v uzavřeném krytu.
✔ Vibrátor zabraňuje ucpání rozmetadla a zároveň
pomáhá v sesypávání materiálu do šneku.
✔ Průměr nerezového šneku je 65 mm,
umožňuje stálý přísun materiálu.
✔ Dvoudílný plachtový systém.
✔ Horní clona zabraňuje větším kamenům
v proniknutí do šneku.
✔ Sklopný nerezový rozmetací talíř.

✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚

Jednoduché ovládání rozmetadla umožňuje ergonomický ovladač. Umožňuje přizpůsobit sypání
aktuální situaci. Automatické řízení GPS uzpůsobuje množství rozmetaného materiálu podle
rychlosti vozidla. Manuální režim umožňuje stálý
posyp. Možnost ukládání dat na USB. Ovládání
rozmetadla, majáku, světel a vibrátoru z kabiny
řidiče.
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Oranžová, červená barva.
Držák SPZ s osvětlením.
Maják.
Pracovní LED světlo.
Zadní kamera.
Předvlhčovací systém.
Odstavné nohy.
Senzor nedostatku materiálu.
Aplikace Hilltip HTrack Online.
Vozík pro rozmetadlo 550 l (max. 750 kg).
Vozík pro rozmetadla 550-1100 l (max. 2,7 t).

ROZMETADLA | SPECIFIKACE
MODEL

550

750

850

1100

Celková šířka A

120 cm

120 cm

120 cm

120 cm

Šířka B

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

Minimální délka korby C 120 cm

120 cm

170 cm

170 cm

Výška

92 cm

107 cm

92 cm

107 cm

Kapacita v rovině

500 l

700 l

710 l

1000 l

Kapacita s čepicí

630 l

780 l

880 l

1100 l

Váha (prázdné)

145 kg

170 kg

190 kg

215 kg

Konstrukce

Poly

Poly

Poly

Poly

Šířka posypu

1 - 8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)

Velikost rozmetacího
talíře

390 mm

390 mm

390 mm

390 mm

Průměr šneku

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

Material

sůl, písek, mix (max. 8 mm Ø)

Vibrátor

A

B

D

GPS rychlost pojezdu
Manuální kontrola
rychlosti pojezdu
Vozidla

Pickup,
UTV

Pickup,
užitková
vozidla

C

Pickup,
Vozidla
nákladní
min. 3,5
automobily tuny

ZVLHČOVÁNÍ SOLI A APLIKACE SOLANKY (INTEGROVANÁ NÁDRŽ SOUČÁSTÍ ROZMETADLA)
MODEL

550

750

850

1100

Předvlhčovací systém, objem

3–12 l/min

3–12 l/min

3–12 l/min

3–12 l/min

Lišta na aplikaci, objem

5–25 l/min

5–25 l/min

5–25 l/min

5–25 l/min

Předvlhčovací systém, šířka
aplikace

1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)

Lišta na aplikaci, šířka aplikace

2–5 m

2–5 m

2–5 m

2–5 m

Předvlhčovací systém, objem

330 l

330 l

450 l

450 l

330/900 l*

450/1200 l*

450/1200 l*

Lišta na aplikaci, objem
330/900 l*
nádrže pro postřikovací systém
Materiál

Solanka, rozmrazování kapalina, voda
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* S volitelnou vnitřní
vložkou nádrže
pro postřikovací systém.

Nesená rozmetadla 600-1000 l
pro traktory do tříbodového závěsu

STANDARDNÍ VÝBAVA

VOLITELNÁ VÝBAVA

✔ Automatická regulace dávky posypového
materiálu v závislosti na rychlosti pojezdu
vozidla s pomocí GPS.
✔ Zabudovaná nádrž na kapalinu v obalu
rozmetadla (330 l).
✔ 12V motor je namontován v uzavřeném krytu.
✔ Vibrátor zabraňuje ucpání rozmetadla a zároveň
pomáhá v sesypávání materiálu do šneku.
✔ Průměr nerezového šneku je 65 mm,
umožňuje stálý přísun materiálu.
✔ Dvoudílný plachtový systém.
✔ Horní clona zabraňuje větším kamenům v proniknutí do šneku.
✔ Sklopný nerezový rozmetací talíř.

✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚

Konstrukce zásobníku s dvojitými stěnami obsahuje integrovanou nádrž o objemu 330 l pro
přestavbu vašeho rozmetadla s možností aplikace
zvlhčené soli a dovybavení na postřik solankou.
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Držák SPZ s osvětlením.
Maják.
Pracovní LED světlo.
Zadní kamera.
Předvlhčovací systém.
Senzor nedostatku materiálu.
Aplikace Hilltip HTrack Online.
Odstavné nohy.

ROZMETADLA | SPECIFIKACE
MODEL

600 TR

800 TR

1000 TR

Celková šířka

1500 mm

1500 mm

1500 mm

Výška

1500 mm

1650 mm

1800 mm

Objem nádrže vodorovný

550 l

750 l

950 l

Objem zásobníku (zaokrouhleno)

630 l

850 l

1050 l

Hmotnost (prázdný)

320 kg

360 kg

400 kg

Konstrukce zásobníku

Poly

Poly

Poly

Šířka rozmetání

1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)

Velikost rozmetacího kotouče

390 mm

390 mm

390 mm

Průměr šneku (nerez)

65 mm

65 mm

65 mm

Vibrátor

ANO

ANO

ANO

Nastavení rychlosti GPS

ANO

ANO

ANO

Nosič

traktor

Materiál

sůl, písek, granulát, směs

ZVLHČOVÁNÍ SOLI A APLIKACE SOLANKY (INTEGROVANÁ NÁDRŽ SOUČÁSTÍ ROZMETADLA)
MODEL

600–1000 TR

Předvlhčovací systém, objem

3–12 l/min

Lišta na aplikaci, objem

5–25 l/min

Předvlhčovací systém, šířka aplikace

1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)

Lišta na aplikaci, šířka aplikace

2–5 m

Předvlhčovací systém, objem

330 l

Lišta na aplikaci, objem
nádrže pro postřikovací systém

330–1000 l *

Materiál

protimrazové a rozmraz. roztoky, voda, kapalná hnojiva
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* S volitelnou vnitřní
vložkou nádrže pro
postřikovací systém.

Nástavbová rozmetadla 1600–2600 l
pro nákladní automobily N1, N2

STANDARDNÍ VÝBAVA

VOLITELNÁ VÝBAVA

✔ Automatická regulace dávky posypového
materiálu v závislosti na rychlosti pojezdu
vozidla s pomocí GPS.
✔ Zabudovaná nádrž na kapalinu v obalu
rozmetadla (900 l).
✔ 12V duální motory.
✔ Vibrátor zabraňuje ucpání materiálu.
✔ Dvojdílná krycí plachta s lankovým otevíráním
zabraňuje znečištění ložné plochy vozidla
posypovým materiálem.
✔ Možnost volby šnekového nebo pásového
dopravníku.

✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
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Oranžová barva.
Pracovní LED světlo.
Maják.
Držák SPZ s osvětlením.
Zadní a koncová světla.
24V motory a řídící systém.
Odstavné nohy.
Nastavitelný směr posypu.
Prodloužený šnekový/pásový dopravník (+ 60 cm).
Senzor nedostatku materiálu.
Aplikace Hilltip HTrack Online.
Vozík pro 1600, 2100 l rozmetadla (max. 3,5 t).

Možnost tahat rozmetadlo za autem.
Konstrukce zásobníku s dvojitými
stěnami obsahuje integrovanou nádrž
pro přestavbu vašeho rozmetadla
s možností aplikace zvlhčené soli
a dovybavení na postřik solankou.

ROZMETADLA | SPECIFIKACE
MODEL

1600

2100

2600

Celková délka (včetně rozmetacího úsrojí)

3000 mm

3000 mm

3000 mm

Minimální délka korby vozidla

2100 mm

2100 mm

2100 mm

Max. vnější šířka (s namontovanou plachtou)

1750 mm

1750 mm

1750 mm

Celková výška zásobníku

1250 mm

1390 mm

1550 mm

Objem zásobníku

1500 l

2000 l

2500 l

Objem zásobníku, zaokrouhleno

1600 l

2100 l

2600 l

Hmotnost (prázdný)

260 kg

295 kg

320 kg

Konstrukce zásobníku

Poly

Poly

Poly

Šířka rozmetání

1–8 m (může se lišit v závislosti na materiálu)

Velikost rozmetacího kotouče

500 mm

500 mm

500 mm

Průměr šneku (nerez)

150 mm

150 mm

150 mm

Šířka dopravníku

300 mm

300 mm

300 mm

Materiál

Sůl, písek, granulát/směs

Nosič

Nákladní automobil 3,5–10 t

ZVLHČOVÁNÍ SOLI A APLIKACE SOLANKY (INTEGROVANÁ NÁDRŽ SOUČÁSTÍ ROZMETADLA)
MODEL

1600

2100

2600

Zvlhčování soli, rozsah dávky

3–12 l/min

3–12 l/min

3–12 l/min

Postřikovací lišta, rozsah postřiku

5–25 l/min

5–25 l/min

5–25 l/min

Zvlhčování soli, pracovní záběr

1–8 m (společně s posypovým materiálem)

Postřikovací lišta, pracovní záběr

2–5 m

2–5 m

2–5 m

Zvlhčování, objem nádrže

900 l

900 l

900 l

Postřik, objem nádrže

900–2200 l*

900–2200 l*

900–2200 l*

Postřikový roztok

Protimrazové a rozmrazovací roztoky, voda
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* S volitelnou vnitřní vložkou
nádrže pro postřikovací
systém.

Aplikátor solanky
pro pickupy a užitková vozidla

STANDARDNÍ VÝBAVA

VOLITELNÁ VÝBAVA

GPS přizpůsobování dávky rychlosti pojezdu.
12V pumpy.
20 ml/m2 v max. rychlosti 25 km/h.
5 cm průměr plnícího otvoru.
Trysky ve dvou řadách, trojitý rozstřik.
Regulátor umožňuje ovládat postřikovač
a jeho zařízení funkce uvnitř kabiny.
✔ Aplikační lišta se 14 tryskami.
✔ Trysky stříkají i do boku pro širší záběr.
✔ Přídavná nádrž pro čištění po každém použití.

✚ Oranžová barva.
✚ 12 m hadicový naviják pro postřik chodníků
a jiných těžko dostupných oblastí.
✚ Elektricky ovládané boční trysky.
✚ Maják.
✚ Podpěrné nohy.
✚ Ovladatelné boční trysky.
✚ Aplikace Hilltip HTrack Online.
✚ Vozík pro 500 l aplikátor (max. 750 kg).
✚ Vozík pro 1000–2000 l aplikátor (max. 2,7 t).

✔
✔
✔
✔
✔
✔

APLIKÁTOR SOLANKY | SPECIFIKACE
MODEL

500

1000

1500

2000

Výška

1050 mm

1050 mm

1050 mm

1050 mm

Šířka

1060 mm

1060 mm

1060 mm

1060 mm

Délka

1000 mm

1600 mm

2250 mm

2850 mm

Objem nádrže

500 l

1000 l

1500 l

2000 l

Šířka rozprašování (max.)

5m

5m

5m

5m

Dávkování

5–36 l/min

5–36 l/min

5–36 l/min

5–36 l/min

Hmotnost

180 kg

230 kg

280 kg

350 kg
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Brinemixx
mixér solného roztoku

Tento externí míchač solanky usnadňuje namíchání
perfektní směsi vody a soli pro vaše účely.
Mixér obsahuje čerpadlo, které přečerpává připravenou kapalinu do nádrže vašeho postřikovače
s průtokem 390 l/min.
Směšovací nádrž a víko jsou vyrobeny z odolného
materiálu polyethylenu, který vám dává nerezavějící lehký výrobek.
BrineMixx™ je k dispozici ve třech různých
variantách velikosti, 500 l, 1400 l a 3000 l.

SOLNÉ ROZTOKY
NaCl (chlorid sodný)
Pevná kamenná sůl ze solného roztoku je
základem většiny odmrazovacích materiálů.
-21 °C při 23,3 %
CaCl2 (chlorid vápenatý)
Přírodní tekutá solanka, nejvšestrannější
odmrazování a běžně používaná pro předvlhčení.
-31,5 °C při 29,8 %

Robustní filtr a třícestný ventil

Hladinoměr kapaliny

Hřeben na řezání sáčků

APLIKÁTOR SOLANKY | SPECIFIKACE
TYPE

SŮL BRINE NACL

PŘEDVLHČENÝ NACL SUCHÁ SŮL NACL

GRANULÁT

Dávkování

20–50 ml/m

10–25 g/m

20–40 g/m

150–250 g/m2

Průměrná dávka

35 ml/m2

17 g/m2

30 g/m2

180 g/m2

Délka/šířka záběru

1000 m/2 m

1000 m/2 m

1000 m/2 m

1000 m/2 m

Ošetřená plocha

2000 m

2000 m

2000 m

2000 m2

Spotřeba na km

70 l Brine = 15,4 kg 34 kg

60 kg

360 kg

2

2

2

2

2

2

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a nemůžou být předmětem reklamace či uplatňování náhrad za způsobené škody.
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HTrack
sledování sypačů, aplikátorů solanky a pluhů
Díky aplikaci HTrack víte:
KDE jste sypali, KDY jste sypali, KOLIK materiálu
jste spotřebovali a CO za materiál jste sypali.

Toyota Hilux č. 1
12:40:21 - 01.02.2020
Rozmetání soli
Množství: 15 g/m2
Šířka rozmetání: 4 m
Rychlost vozidla: 16 km/h
Pluh aktivován

FUNKCE
✔ Jednoduše ovladatelný.
✔ Sledování a spravování online
v počítači nebo v mobilu.
✔ Nová verze 2.0 již umožňuje
i manažerovi v kanceláři označit
v mapě plochy posypu a spočítat
optimální dávku ještě než tam
řidič přijede.
✔ Jakmile řidič přijede na místo –
automaticky se na displeji načte
požadovaná dávka posypu.
✔ Tímto se můžete připravit a přesně
budete vědět kolik posypového
materiálu budete potřebovat.
✔ Můžete dát report zákazníkovi
jako důkaz posypu.
✔ Hilltip disponuje nejefektivnějším
posypovým systémem na trhu.

JAK POUŽÍVAT HTRACK™

VÝHODY

1. K ovladači připojte modem USB Hilltip HTrack™.
2. Přihlaste se k účtu HTrack™ v počítači, tabletu
nebo smartfonu.
3. Vyberte si vozidlo (vozidla) a začněte sledovat!

✔ Hilltip HTrack software Vám pomůže najít
nejefektivnější cesty.
✔ Umožní sledování spotřeby materiálu.
✔ Můžete dokázat, že jste v danou dobu
na daném místě posypali cestu.

Satelit GPS
vrací polohu vozidla
Přenosy dat HTrackTM
se provádí pomocí mobilní sítě
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Jet it

mobilní vysokotlaký čistič pro pickupy, přívěsy nebo traktory

STANDARDNÍ VÝBAVA
PRO VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ
SE STUDENOU VODOU

✔ Objem nádrže 350–1000 l
(PE-HD).
✔ Délka hadice 20 m.
✔ Naviják hadice.
✔ Elektrický startér.

VOLITELNÁ VÝBAVA
PRO VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ
SE STUDENOU VODOU

✚ Různé nástavce.
✚ Automatické ovládání
škrtící klapky.
✚ Délka hadice 35 m.
✚ Ovladatelné boční trysky.

STANDARDNÍ VÝBAVA

VOLITELNÁ VÝBAVA

PRO VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

PRO VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

S HORKOU VODOU

S HORKOU VODOU

✔ Objem nádrže 350–1000 l
(PE-HD).
✔ Délka hadice 35 m.
✔ Naviják hadice.
✔ Elektrický startér.
✔ Pistole 310 bar,
RST 1000 mm.
✔ Ohřev vody 80 kW,
max. 140 ˚C.

✚ Různé nástavce.
✚ Automatické ovládání
škrtící klapky.
✚ Hadice pro rozpouštění
kalu a blokování ledu
v trubkách.
✚ Sada trysek pro hubení
plevelů (5–8 l/min, 96–99 ° C).
✚ Sada trysek pro hubení
plevelů (8–15 l/min,
96–99 ° C).

JET IT | SPECIFIKACE
MODEL

HT1623ES

HT1655ES

HT2025ES

HT3521ES

HT2321H

Horká voda

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Objem

350–1000 l

350–1000 l

350–1000 l

350–1000 l

350–1000 l

Tlak

160 bar

160 bar

200 bar

350 bar

230 bar

Dávka

23 l/min

55 l/min

25 l/min

21 l/min

21 l/min

Motor

B&S Vanguard
13 hp motor

B&S Vanguard
31 hp motor

B&S Vanguard
23 hp motor

B&S Vanguard
23 hp motor

B&S Vanguard,
23 hp motor

Hmotnost

125 kg

215 kg

165 kg

135 kg

185 kg
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Příklady z praxe

Radlice 1850SUTV, rozmetadlo 380l na Kioti K9

Radlice 2750SML a rozmetadlo 2100 l na MANu

Radlice 1850VUTV na John Deeru Gator

Radlice 1650VP a rozmetadlo 380 l na Piaggiu

Radlice VTR2400 s traktorem Kioti DK6010CH
16

Radlice 2250VP a rozmetalo 550 l na Mitsubishi L200

Radlice 1650VP a rozmetadlo 550 l na nosiči

Radlice 2400VP na nakladači JCB

Rozmetadlo 200 l na nakladači Multione

Zametací kartáč na Isuzu D-max
17

Příklady z praxe

Rozmetadlo 1100 l na Multicaru

Rozmetadlo 200 l na nakladači

Rozmetadlo 600TR na traktoru Zetor

Rozmetadlo 550 l v plné výbavě s předvlhčovacím systémem, bubnem s 12m hadicí a postřikovací lištou
18

Rozmetadlo 850 l a radlice 2250SP na Mitsubishi
L200

Tažené rozmetadlo 1600 l za autem

Aplikátor solanky na pickupu

Ovládání radlice a rozmetadla

Radlice 2250VP a rozmetadlo 550 l na Fordu Ranger
19

Váš obchodní partner:

P & L, spol. s r.o.
Třebíčská 74b
594 01 Velké Meziříčí

Ing. Adam Šimon
tel.: +420 728 619 745, e-mail: asimon@pal.cz
www.pal.cz
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