Tekniske data:
Total længde i transportstilling: 9375 mm
Transportbredde:
3000 mm
Transporthøjde:
3900 mm
Ifyldningshøjde:
2800 mm
Aflæsserhøjde:
max.5000mm
Frihøjde under rensebord:
1500 mm
Vægt:
ca. 6500 kg.
L x B af ifyldningstragt:
3.8 x 3.1 m
Rumindhold af ifyldningstragt:
10 m3
Kapacitet:
max. 250 tons/time.

Standard udstyr:
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Med 10 m3 fødekasse med 1000 mm bundkæde.
Med 24 volt el-anlæg, hydraulisk transmission
med 4 pumper.
Med centralsmøring.
Med fjernbetjening med 3 styrebokse.
Med valgfri trækøje.
Med fordelervalse ved overgang fra bundkæde
til 1. rensebord.
1. rensebord med gummivalser og 3 stk. rev.
stålvalser samt overkæde.
2. rensebord med 6 stk. 2000 mm stålvalser.
Med 86 kw. turboladet John Deere diesel motor.
Med 16.9 R 28 - High Speed dæk.
Med 550 ltr. brændstoftank.
Med plastmedbringere på læsseelevatoren.
Med mekanisk tilbageløbsbremse på læsseelevatoren.
Med udvidet ”krøjning” af læsselevatoren.
Med stort frontstøtteben.
Med gasdæmper på bagerste støtteben.
Med rotorblink & 4 arbejdslys.

Nyheder:
•
•
•
•

1. rensebord med gummivalser
3 stk. rev. stålvalser
Overkæde
Plastmedbringer på læsse elevator
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Thyregod har i mange år udviklet og produceret rense- læssere og vore maskiner arbejder
under mange forskellige forhold. Ud fra dette, har vi fået stor erfaring netop på dette område,
som er overført til TR-7 + rense- læsseren.
Dette har resulteret i en maskine med en hidtil uset høj kapacitet, som fortsat er kombineret
med en skånsom rensning, som vore produkter er kendt for.

Alle funktioner på maskinen betjenes med fjernbetjening,
men kan også håndteres manuelt.
Som standard leveres maskinen med 3 fjernbetjeninger.

Central smøring af alle lejer reducerer den daglige
service og øger tiden til rensning.
Systemet er monteret med påfyldings udstyr for 20
kgs. fedtspand.

10m3 fødekasse med stor åbning,
som giver en nem ilæsning.

Bred tankkæde med 3 gummibælter
monteret med kraftige medbringer
og stenfælder.
Ved kontinuerlig drift har maskinen
en kapacitet op til 250 ton/timen.

Stor turboladet 86 kW John Deere
diesel motor leverer nok energi for
den kraftige transmission, der er
forsynet med 4 hydraulikpumper.

Rensebordene er kombineret med
1. rensebord med gummivalser og
3 rev. Stålvalser samt overkæde .
2. 2. rensebord med 6 stk. stålvalser
2000 mm lange.
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Bemærk, at stålvalserne
reverserer automatisk hvis der
kommer en sten i klemme mellem
valserne.
Nyt rensebord for med 3 stk.
fjernbetjente rev. stålvalser.

Store hydrauliske støtteben for og
bag, sikrer en stabil maskine når der
renses roer.

Rense- læsseren er monteret med lang
elevator nu med plast medbringer.
Dette giver vægt reduktion samt forøget
holdbarhed.
Elevatoren har en længde på 8 m.

