Przerzucarka kompostu

CMC ST 300

Przerzucarka CMC ST 300 to następny krok w ponad
20 letniej historii rozwiązań stale przekonywujących
do siebie specjalistów z dziedziny kompostowania.
Często bezskutecznie kopiowana, ORYGINALNA
CMC ST 300 stale jest LIDEREM.
Model 2013 ma zwiększoną wydajność przerzucania
oraz polepszone możliwości, mocniejszą konstrukcję
i tunel wału przerzucającego o ulepszonej geometrii.
Rozbudowany tunel pozwala na lepsze warunki
pracy wału przyczyniające się do lepszego zmieszania
i usypania nowej pryzmy.
Z wydajnością ok. ~1000 m³/h oraz indeksem

RMI = 2,16s (RotorMixingIndex is – to czas w
jakim obrabiany materiał zostaje zmieszany w wirniku
podczas jednego cyklu obrotu), ulepszona CMC ST 300
spełnia wszystkie wymogi produkcji wysokiej jakości
mikrobiologicznie aktywnego kompostu. Do obsługi
przerzucarki wymagany jest ciągnik rolniczy o mocy
minimalnej 70 KM. Zaleca się jednak, aby moc
ciągnika była 80–100 KM z przekładnią umożliwiającą
utrzymywanie prędkości roboczej w zakresie 200–750 m/h
(tzw. biegi pełzające).
Przerzucarka CMC ST 300 spełnia ścisłe wymogi
procesu CMC (Controlled Microbial Composting).
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Przerzucarka kompostu

CMC ST 300
Dane techniczne
3,40 m
1,60 m

Długość rotora:

3,00 m

Opcje dodatkowe:

Napęd hydrauliczny kół
Napęd hydrauliczny przednich łopat
Hydrauliczny układ sterowania
Tunel rotora ze stali nierdzewnej
System zaszczepu bakterii
Kolor na zamówienie
Listwa nawadniająca

Wysokość w transporcie: 4,00 m
Waga w transporcie:
~ 2,30 ton
Waga z przeciwwagą: ~ 5,98 ton
WOM: 		

Bondioli

Ogumienie:
				

Standardowe: 12.5/80-15.3
Opcjonalnie:
400/60-15.5

Kolor: 		

Szary / Niebieski

Moc ciągnika:
Wydajność:

od 70 KM
do 1000 m³/h

Prędkość robocza:

100 - 750 m/h (Zależnie od
wielkości pryzmy i zaawansowania
procesu)

Model transportowany na drogach publicznych (regulacje 25/40 km/h Austria)
System oświetlenia
System hamujący
Chowany zaczep
Rolka do włókniny
może być zdemontowany do transportu

4190

				
				

Zbiornik do nawadniania/zaszczepu
bakterii o pojemności 1000 L

3930

Szerokość maksymalna:
Wysokość maksymalna:

Długość rotora

3000

5700

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie, błędy w druku zastrzeżone!

5170

2190
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