
 

    Standarutrustning:    
• Med 10 m3 bettank med 1000 mm. bottenmatta. 
• Med 24 v elstystem, hydraulisk transmission 4 

pumpar. 
• Med centralsmörjning. 
• Med fjärrbetjäning med 3 st. handsändaree. 
• Med fördelarvals vid övergången från bottenmatta 

till första rensbordet. 
     1. rensbordet med gummivalsar och 3st. rev.      

 stålvalsar med övermatta. 
     2. rensbordet med 6st. 2000mm stålvalsar.  
• Med 86 kw. turboladdad John Deere diesel mo-

tor. 
• Med 550l. bränsletank. 
• Med plastmedbringare på lastelevatorn. 
• Med mekanisk backspärr på lastelevatorn. 
• Med stort frontstödben. 
• Med roterande varningsblinkers och 4st. led ar-

betslampor. 
 

    Nyheter: 
 
• 1.rensbord med gummivalsar.  
• 3st. rev. stålvalsar.  
• Övermatta.  
• Plastmedbringare på lastelevatorn.  

Teknisk data: 
Total längd i transportläge:           9375 mm 
Transportbredd:                 3000 mm 
Transporthöjd:                   3900 mm 
Ilastningshöjd:                              2800 mm 
Avlastningshöjd:                     max.5000mm 
Frihöjd under rensbord:                1500 mm 
Vikt:                                      ca. 6500 kg. 
L x B - Bettank:                  3800 x 3100 mm 
Bettanksvolym:               10 m3 

Kapacitet:                        max. 250 ton/h  
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www.kornbomaskin.se 



Att notera, stålvalsarna rev.  
automatsikt ett kort stund  
om det kommer en sten i kläm  
mellan valsarna. 
Nytt 1a. rensbord med 3st. stål-
valsar individuellt reglerade via 
fjärrkontrollen, kontrollampor  
på maskinen visar inställning.  

Thyregod har i många år utvecklat och producerat betrensverk och våra maskiner arbetar un-
der många olika förhållande och villkor. Ut av detta, har vi fått stor erfarenhet på detta områ-
de, som är överfört till TR-7+ Betrensverk. 
Dette har resulterat i en maskin med en säker hög kapacitet, som är kombinerat med en ef-
fektiv men skonsam rensning. 

10m3 Bettank med stor öppning,  
som ger en enkel ilastning. 
 

 

Rensborden är en kombination med  
1.rensbord med gummivalsar och  
      3rev. stålvalsar och övermatta. 
2.rensbord med 6st. stålvalsar.  
      2000 mm. långa.   

Centralsmörjning av alla lager minskar tidsåtgången  
för daglig service och ökar tiden för rensning. 
Systemet är monterat med påfyllningsutrustning 
för 20kg fettspann. 

Renslastaren är utrustad med lång ele-
vator som nu har fått  medbringare i 
plast. Dette innebär en lättare elevator 
samt ökad hållbarhet.  
Elevatorn har en längd på 8m. 

Stora hydrauliska stödben både 
fram och bak, garanterar en stabil 
uppställning av maskinen när den 
rensar betor. 

Alle funktioner på maskinen reglera med  
fjärrbetjäning men kan också reglera manuellt. 
Som standard lev maskinen med 3st. handsändare. 
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Bred tankmatta med 3 gummiband  
monterade med kraftiga medbringare 
och stenluckor. 
Vid kontinuerlig drift har maskinen en 
kapacitet på ca 250 ton/timme. 

Stor turboladdad 86 kw John 
Deere diesel motor som lev. nog 
energi till den kraftiga transmis-
sionen som är utrustad med  
4 hydraulpumpar. 


