Specifikationer

T7 Rullebundstank

Vægt

T7 Tiptank

7.500 Kg

Længde

7.1 m

Bredde 2rk / 3rk

3.3 / 3.7 m

Højde

4.0 m

Dækmontering

23.1-R26 (14ply)

Sporvidde

2.35 - 2.80 m

Nødvendig trækkraft

Min. 100 hk

Kapacitet

0.5 - 0.75 ha/t

Arbejdshastighed

4 - 8 km/t

Rækkeafstand

45 - 52 cm

Rumindhold

12 m3

10 m3

Aflæssehøjde

1.5 - 3.7 m

2.65 - 2.85 m

-

2.30 - 2.45 m

Underkant slidske, tippet

Aftopper

Turboaftopper eller Slagleaftopper

Transmission

Semihydraulisk eller Fuldhydraulisk

Standardudstyr

Automatisk side og dybde styring
Alarm for elevatorstop (+roulette på fuldhydraulisk)
800 mm rensekæder
JT Afpudser
Oppelhjul
El-hydraulisk styring af funktioner
Automatisk højdestyring på læsseelevator
Hastighedsjustering på tankaflæsning
Vidvinkel PTO aksel
Position-, side- og baglys samt advarselstrekant
Arbejdslys
Rotorblink

Ekstraudstyr

Hydraulisk stenudløser på oppelhjul
Hydraulisk tryk på optagersektion
Styreskive, 700 eller 900 mm
Hydraulisk udskud på venstre hjul
Rensesektion, 2 gummi og 1 reverserende stålvalse
Overbørste på rensesektion
Fjedrende skærm på 1. roulet
Roterende skive afpudser
El-dybderegulering fra traktoren
Joystick styring
LS hydraulik
Centralsmøring
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Turbo eller Slagle ?

Thyregod har i mange år udviklet roeoptagere til, at
kunne arbejde under mange forskellige forhold i mange
lande.
Dette har været med til at gøre T7’eren til den unikke
og alsidige optager, som den er i dag.

Turboaftopperen til venstre er med sin lave egenvægt og enkle opbygning et
godt og økonomisk alternativ til slagleaftopperen.
Turboaftopperen knuser
dog ikke toppen, som slagleaftopperen gør.
Effektiv rensning
Store rouletter som kører i
”3” tal giver optimal fraskilning af jord og sten, også
ved høj kørehastighed.
T7’eren kan også udstyres
med en ekstra rensesektion,
med 2 gummi- og 1 stålrulle,
som kan reversere, hvilket
forøger fraskilning af jord og
sten.
Nem betjening
Som ekstraudstyr kan maskinen udstyres
med et joy-stick, hvormed de væsentligste
funktioner kan styres:
Aftopper op/ned - Oppelhjul op/ned
Side- og dybde regulering
Styring af aflæsning
Tank elevator op/ned Styreskive op/ned - Rensesektion osv...
Automatik
Aut. Side - og dybderegulering er standard på T7.
De to følere kører på hver side af rækken og sikrer en nøjagtig styring af maskinen - også ved dybe kørespor.
Højden på tankelevator styres også automatisk, dette sikrer minimal faldhøjde
på roerne samt maximal fyldning af tanken.
Afpudsere

Høj kapacitet - Lavt marktryk
T 7’eren er udviklet efter, og kan specificeres efter, at skulle køre under mange forskellige og krævende forhold.
T 7’eren kan også udstyres med ekstra brede hjul for yderligere at reducere marktrykket.

T 7’eren er som standard udstyret
med JT afpudseren, som gennem mange sæsoner har bevist sine fordele:
* Præcis afpudsning
* Enkel konstruktion.
* Minimale sliddele .
* Lav vedligeholdelse.
Hydrauliske skiveafpudsere kan til
vælges som ekstraudstyr.

