Rozmetadla hnoje
Společnost NC si v průběhu let zajistila dobrou pověst díky vysoké kvalitě svých
výrobků. Vyrábí mj. rozsáhlou řadu rozmetadel hnoje, která zahrnuje pět modelů:
7 m3, 9 m3, 11 m3, 13 m3, 15 m3 a 20 m3 – jsou vhodné pro všechny spotřebitele,
od drobných farmářů až po velké podniky.
Vysoká kvalita zajišťuje nízké
provozní náklady, stále stejné
a rovnoměrné rozmetání s
možností používat v podstatě
všechny typy odpadů (tzn.
polotuhý odpad, podestýlku
drůbeže, průmyslové kaly,
odpadní
výrobky
atd.)
Jedinečná konstrukce rotoru a
uspořádání lopatek umožňuje
rozmetat všechny typy hnoje
bez problémů a bez potřeby
měnit vybavení rozmetadla.
Vysoké objemové kapacity,
které jsou k dispozici, jsou
vhodné zejména pro hnůj
s nízkou hustotou.

Pověst NC odolává zkoušce
časem: dokonce 30 let staré
stroje dnes stále ještě
pracují!

KVALITA NA PRVNÍM MÍSTĚ

Rozmetadla hnoje
Standardní vybavení

Volitelné příslušenství

•

Vysoce odolná skořepinová konstrukce korby

•

Řetězy v podlaze s proměnnou rychlostí s volitelnými funkcemi opačného
pohybu

•
•
•

•

4 odolné odlehčené řetězy 14x50 (každý z nich má pevnost při přetržení
24,5 tuny) na typech 9 m3, 11 m3, 13 m3 a 15 m3
2 odolné odlehčené řetězy 14x50 (každý z nich má pevnost při přetržení
24,5 tuny) na typu 7 m3
Řetězy v podlaze jsou chráněny pojistným ventilem s křížovým vedením
Pozinkované drážky v podlaze pro rychlé upevnění (není třeba přivařovat
k řetězu)
Pozinkovaný zadní rám s vertikálním šnekem
Vyvážené dvojité vertikální šneky se zpětnými tvrzenými lopatkami
Křídla šneku o tloušťce 10 mm
Robustní náprava čtvercového průřezu 150 mm s 10 šrouby s hydraulicky
ovládanými brzdami na typech 9 m3, 11 m3, 13 m3 a 15 m3
Robustní náprava čtvercového průřezu 120 mm s 8 šrouby s hydraulicky
ovládanými brzdami na typu 7 m3
Úplné osvětlení pro jízdu po silnici (s automatickými kryty světel při rozmetání
s nasazeným čelem pro vypouštění kalu)
Dálkové mazání ložisek hřídele pohonu a šneků
Širokoúhlý systém PTO se střižným šroubem
1 000 ot./min.
Demontovatelný stojan tyče tažného háku

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Model
Jmenovitá nosnost
Kapacita (v hromadném
stavu)
Šířka rozmetání
Velikost nosníku nápravy
Velikost brzd
A (šířka)

Velikost pneumatik
Velikost korby d x š x v
(vnitřní)
B (boční nakládací výška)
Pohon v podlaze

Ovládání pohonu v podlaze

Velikost řetězů v podlaze
Počet řetězů v podlaze
Vstupní rychlost PTO
Hmotnost v nezatíženém
stavu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hydraulicky ovládané čelo pro vypouštění kalu
Pouze stříška
Zadní tyč tažného háku s připojením hydraulické brzdy a 7kolíkovou
zásuvkou
Nastavovací bočnice 8”
Elektrické dálkové ovládání (v kabině) proměnné rychlosti na podlaze
Schránka na nářadí
Nástavec tyče tažného háku s okem
Odpružená tyč tažného háku
Ocelový kryt hřídele PTO
Nestandardní barvy povrchové úpravy
Volitelná kola
Sestava náhradních dílů
Třecí spojka hnacího hřídele

7 m3
6 000 kg

9 m3
8 000 kg

11 m3
10 000 kg

13 m3
12 000 kg

15 m3
14 000 kg

7 m3

9 m3

11 m3

13 m3

15 m3

Až 16 m
90 mm
400 x 80

Až 16 m
150 mm
420 x 180

2 550 mm (8' 4")

2 687 mm (8' 10")
2 877 mm (9' 51/4")
18.4/34 14Ply
(standard) 580/70
R38 (volitelná)

14 x 50 mm
2
1 000 ot./min.

4 400 x 1 500 x
910 mm
1 960
Hydraulický
Hydraulické
proměnné
Vpravo zpět
Elektrické jako
volitelné
příslušenství
14 x 50 mm
4
1 000 ot./min.

Až 16 m
150 mm
420 x 180
2 990 mm (9' 93/4")
TBC
TBC
650/75 R32
(standard) 750/60
R30.5 (volitelná)
850/50 R30.5
(volitelná)
5 350 x 1 500 x
1 110 mm
2 200
Hydraulický
Hydraulické
proměnné
Vpravo zpět
Elektrické jako
volitelné
příslušenství
14 x 50 mm
4
1 000 ot./min.

Až 16 m
150 mm
520x180
TBC
TBC
TBC

420/85/R34
(standard)

Až 16 m
150 mm
420 x 180
2 877 mm (9' 51/4")
2 990 mm (9' 93/4")
TBC
580/70 R38
(standard) 650/75
R32 (volitelná)
750/60 R30.5
(volitelná)
4 750 x 1 500 x
1 110 mm
2 200
Hydraulický
Hydraulické
proměnné
Vpravo zpět
Elektrické jako
volitelné
příslušenství
14 x 50 mm
4
1 000 ot./min.

Přibližně 4 500 kg

Přibližně 5 000 kg

Přibližně 5 500 kg

Přibližně 5 800 kg

3 490 x 1 500 x
755 mm
1 785
Hydraulický
Hydraulické
proměnné
Vpravo zpět
Elektrické jako
volitelné příslušenství

560/60 R22.5 (standard)
600/55 R26.5 příčná vrstva
(volitelná) 600/55 R26.5
radiální (volitelná)
5 730 x 1500 x 1 140 mm
TBC
Hydraulický
Hydraulické proměnné
c/w reverse
Elektrické jako volitelné
příslušenství
14 x 50 mm
4
1 000 ot./min.
Přibližně 6 200 kg

NC ENGINEERING – vyrobeno ve Velké Británii
Výhradní zastoupení pro ČR, SR a Rakousko:
ELVA PROFI s.r.o., Rudolfovská 107/465,370 01 České Budějovice
Tel.: +420/ 774 796 601, E-mail: info@nc-engineering.cz
www.nc-engineering.cz
V souladu s naší politikou nepřetržitého vývoje si vyhrazujeme právo na změny specifikací a konstrukce bez předchozího upozornění.

