Cruiser Turbocast 300
Разпръскване на сол/пясък. Регулируем периметър на разпръсване
• Ръчна машина, която разпръсква суха или мокра маса от сол/пясък.
• Разпръсква на ширина от между 3 и 7 метра с минимални усилия.
• Просто бутайте машината напред и разпръсквайте материала.
• Независимо колко влажен е материалът, CRUISER TURBOCAST може да разпръсква с
минимални усилия.
• Поради дизайна на машината и равномерното разпределение на товара, Cruiser
Turbocast може лесно да се бута напред, дори и да е напълно натоварен.
Корпусът е създаден от устойчив на корозия материал Durapol® в жълто, Ref 356 до BS381C.
Голям периметър на разпръскване
Големи площи могат да бъдат обработени с минимален брой минавания – идеални за
паркинги, малки улици и складове.
Употреба през цялата година
Може да разпръсква гранулирана трева и гранулирани торове, както и сол или пясък.
Може да се използва със сух или мокър материал. Сега и с изключително издръжливо шаси
от материал Armortec®.
Характеристики на Cruiser Turbocast 300
Размери
1235 mm дължина x 670 mm ширина x 960 mm височина
Височина на товара
690 mm
52 l (събира около 1,5 x 50 kg каменна сол)
Обем

Максимален полезен
товар
Маса без товар
Площ на покритие
Максимална ширина на
разпръскване:

90 kg влажна кафява каменна сол
43 kg
Моля, вж. другата таблица
Около 7,3 m (изпробвано със 74 kg влажна кафява каменна сол
при бързо ходене).

Приблизителна ширина на покритие
Влажна кафява каменна сол
Влажна, бяла каменна сол
Бавно ходене
3m
3,5 m
Средно ходене
5,5 m
5,5 m
Бързо ходене
7,3 m
6,5 m
Типични покритие при пълен контейнер
Скорост, g/m2
Площ, m2
Влажна кафява каменна сол
48
1,375
Влажна, бяла каменна сол
44
1,432
* Материалът Durapol е полимер, създаден да издържа на екстремни температури и е тестван
на удар в нашата лаборатория за осигуряване на качество като съставна част от нашата тестова
процедура BS EN ISO 9001 : 2000.
** Покритието Armortec предоставя допълнителна защита на всякакви метални компоненти.
Лесен за изпразване
Предната опора позволява уредът да се изпразва лесно след употреба.
Набор от настройки
Позволява точно и контролирано дозиране, което осигурява икономично разпръскване.
Машината може да бъде транспортирана между две точки без загуби на материал.
Всички работни механизми са защитени
За да се удължи експлоатационния живот и за безопасността на оператора.
Полипропиленов въртящ диск
Осигурява голяма ширина на разпръскване – до 7 метра, което гарантира икономия и скорост.
Защитен от стоманена рамка, която играе ролята на предна опора, за да може машината да
бъде паркирана без да се преобърне.
Разпръсква пясък/сол икономично!
Различните настройки позволяват на оператора да постигне точно и контролиране посипване.

