Remorcă agricolă cu basculare pe 3 părți

MC80/RT-2A

Din dorinta de a pune la dispozitia fermierilor o gama
completa de echipamente, necesare pentru desfasurarea
activitatilor agricole la un standard modern si competitiv,
am dezvoltat impreuna cu italienii de la Bellucci&Rossini,
gama de remorci agricole cu 2 sau 3 axe, basculabile pe 3
parti. Remorcile agricole se caracterizeaza prin fiabilitate
si calitate ridicata, de care utilizatorii se vor bucura pe
parcursul multor ani de functionare si utilizare si sunt
perfecte pentru transportul materialelor in vrac si a
produselor agricole. in functie de necesitati, puteti alege
dintr-o gama variata de capacitati de incarcare de la 4 si
pana la 20 de tone.

➣ Obloane din oțel cu capete de profil,
basculabile și detașabile complet

➣ Proțap cu ochet de tractare

➣ Sistem de închidere obloane în lateral
și spate

Pentru mai multe detalii, contactează reprezentanții Mecanica Ceahlău la:
tel: +40 233 211 104, e-mail: vanzari@mecanicaceahlau.ro, www.mecanicaceahlau.ro,
www.facebook.com/MecanicaCeahlau.

➣ Basculare hidraulică pe 3 părți, la 45
grade ce asigură o descărcare optimă
pentru orice tip de încărcătură
➣ Instalație hidraulică cu furtunuri
flexibile și cuple rapide
➣ Frână de staționare

➣ Instalație electrică 12 V pentru
semnalizare și frână
➣ Sistem de frânare mecanic /
pneumatic / hidraulic pe 2 roți
➣ Suspensie rezistentă pe arcuri
➣ Capacitate de încărcare: 6 tone

Caracteristici / Model

MC80/RT-2A

Greutate maximă admisă (kg)

9550

Masă proprie (kg)

1550

Capacitate (mc)

5.9

Nr. Axe

2

Ecartament (mm)

2300

Lungime remorcă

4500

Lățime remorcă (mm)

2200

Înălțime obloane (mm)

1 x 600

Înălțime platformă (mm)

1190

Grosime platformă (mm)

5

Roți

11.5/80-15.3 PR 14

Viteză maximă admisă (km/h)

25

Cantitate de ulei necesară (litri)

9.5

Presiune lucru (bar)

160

Unghi de basculare spate/lateral (grade)

45

Frână

mecanică/pneumatică/hidraulică

Putere minimă necesară (CP)

80

* in functie de conditiile de sol

Optionale

➣ Prelată

➣ Trusă de scule
➣ Suport roată de rezervă
➣ Scară frontală
➣ Roată de rezervă

Pentru mai multe detalii, contactează reprezentanții Mecanica Ceahlău la:
tel: +40 233 211 104, e-mail: vanzari@mecanicaceahlau.ro, www.mecanicaceahlau.ro,
www.facebook.com/MecanicaCeahlau.

