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SZERVESTRÁGYASZÓRÓK 

MS 130  140
LS 120

DS 140  160  180
HS 120 180  200  220 240  320 
Cserefelépítmény-rendszerek 

Szórógépek rászerelt egységként



Az MS kijuttatónál kb. 9 LE/m3 terheléssel számolhatunk.

A szabványos szélessávú szórógépek kb. 12 LE/m3

 teljesítményt igényelnek.

Az MS szórógépek keskeny építésmódja előny a 
szabványos szórógépekkel szemben, ha hektáronként 
kis mennyiséget kell kijuttatni.
Az MS szóróval 1,5 tonna/ha csontlisztet is 
kijuttathatunk.

Az MS 140 típusok háromállású, állítható, rugózott alsó 
bekötéssel rendelkeznek. 

Az MS 130 
rugózott 
rudas felső
bekötéssel.
Minden MS
szórógép széria
kivitelben
védőráccsal,
a kihordó 
szalagnál
gumitömítéssel 
és
fellépő létrával
rendelkezik.

TEBBE... gépek      profiknak TEBBE szervestrágyaszóró
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Az MS szórógépeket 2003-ban tesztelte a DLG és 2004 óta 
a legsikeresebbek a TEBBE trágyaszórógép programban. 
Az alacsony súlypont, az alacsony rakodási magasság, a 
könnyű megközelíthetőség és a nagy szórási teljesítmény 
olyan előnyök, melyeket más gépeknél így együtt nem 
találunk meg.

A keskeny építési mód következtében a szórógépeket 
export célra 710/70 R 42 méretű gumiabroncsokkal 
szerelhetik fel.

Az agresszív tépőhengerek a rácsavarozott, ötvözött és 
edzett koptató hegyekkel nagy áteresztő-teljesítménynél 
is optimális aprítást garantálnak. A szóróasztal és az 
összes Hardox koptatólemez komplett egységként van 
felcsavarozva.

.

.

A maróhenger meghajtása egy erősített, 1 1/4" méretű 
görgős lánccal történik. A masszív láncfeszítőt a zárt 
védőszekrénynél ellenőrizhetjük, és itt feszíthetjük meg. 

MS 130 · 140 MS 130 · 140



TEBBE... gépek  profiknak TEBBE szervestrágyaszóró
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Az LS 120 típus az 1000 mm magas acél felépítménnyel 
kb. 11 m3 hasznos raktérrel rendelkezik. 
A rugózott vonórúd és a 10 tonnás támasztóláb 
széria felszerelés.

Az LS és  DS típusú szórógépek mind a bérvállalkozóknál, 
mind a gépköröknél, mind pedig a mezőgazdasági 
üzemekben a géppark fontos tagjai. A mezőgazdasági 
alkalmazáshoz gyártott LS és DS szórógépek kompakt, 
könnyen vontatható járművek.
Az LS 120 típus 80-120, a DS 140, a DS 160 és a DS 180 
típusok pedig 120-150 LE-s traktorral vontathatók.

A TEBBE szórógépeket 2001-ben a DLG kitüntette. 
Komposztkiszórás: 18 m-es munkaszélesség, 6,6 % 
pontossági érték mellett .

Az LS 120 típus egy kompakt, könnyen vontatható és 
nagy teljesítményű szórógép, szélességben optimális 
eloszlással, valamennyi mezőgazdaságban kiszórandó 
anyaghoz.

A tépőhengerhajtás erősített, 1"-os görgős lánccal 
történik. A masszív láncfeszítőt a zárt 
védőszekrénynél ellenőrizhetjük, és itt feszíthetjük 
meg.

A nehéz, kompletten felcsavarozott szóróasztal kivitelében 
és anyagvastagságában az összes  LS, DS és HS 
szórógépnél azonos.
Agresszív tépőhengerek rácsavarozott, ötvözött és edzett 
koptató hegyekkel.

A süllyesztékes kovácsolással előállított lapos szemű 
láncok jelentősen nagyobb tartós terhelést bírnak el, 
mint a köracél láncok. A lapos szemű láncnak nagyobb 
a csuklófelülete a láncszemek között. 

A lánckerekek mélyen hatolnak a lapos szemű láncba. 
Ez a konstrukció megakadályozza a lánckerekek 
eltömődését és a lánc átugrását.

LS · 120 · DS · 140 · 160 · 180 LS · 120 · DS · 140 · 160 · 180

Az összes DS szórógép alapkivitelben kaparóláncos 
kihordóval van felszerelve, amely négy, 14 x 50 mm 
méretű, erős, köracél lánccal rendelkezik, lánconként 
24 tonna szakítószilárdsággal.



HS 120 egytengelyű szórógépek, növelt acél felépítménnyel, nehéz alkalmazási körülményekhez.

TEBBE... gépek         profiknak TEBBE szervestrágyaszórók
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A  HS 220 a ferdén beállított acél oldalfalakkal       20 m3 
hasznos raktérrel rendelkezik, gumizata 800/40 -26,5 
méretű és 423 profilú.

A HS 220 alap kivitelben 20 m3 raktérrel rendelkezik,

gumizat 700/50 - 30,5 méretű és 331-es profilú.

HS 220 1400 mm magas acél felépítménnyel és 500 

mm-es magasítóval, összesen 25 m3 raktérfogattal, 650/65
R 30,5 Michelin Cargo X BIB abroncsozással.

HS 180 a bérvállalkozók alapgépe. A hasznos raktérfogat 
16 m3.

HS 120 · 180 · 200 · 220   

Évek óta a TEBBE szórógépek a leggyorsabban fejlődő, 
és legstabilabb gépek az európai piacon. Az állandóan 
növekvő igények a pontos gépi szórási munkával 
szemben, az évi 20000-50000 m3 mennyiségű, 
meghibásodás-mentes kijuttatás garantálása csak 
azokkal a gépekkel valósítható meg, melyek 
konstrukciója és stabilitása egy építőipari géppel 
megegyező.

Az állandóan növekvő export részarány és az Európában, 
a FK országaiban, Afrikában és szak-Amerikában 
üzembe helyezett szórógépek a TEBBE típusok 
kimagasló stabilitását igazolják.
2001-ben a DLG nagyteljesítményű szórógépek 
csoportos vizsgálatán hét szórógép közül egyedül csak a 
TEBBE HS 180 szórógép kapta meg a
"TARTÓSSÁG" kategóriában a "Nagyon jó" értékelést.

A HS 180 különleges festéssel, oldalfal magasítókkal és 
710/50 R26,5 Michelin Cargo XBIB abroncsozással.

Aki sokat mozgat meg, az TEBBE-vel jár. 



A masszív homlokkerekes hajtómű 
a kihordólánc fokozatmentes előre- 
és hátra mozgatását garantálja. Az 
elektromos kezelésű és biztonsági 
kikapcsolású szórógépeknél 
érzékelőn keresztül ellenőrizzük a 
maróhenger fordulatszámát és       
< 300 1/min fordulatszámnál a 
kihordó szalag kikapcsol. A hajtás 
az alsó és a felső maróhenger 
között egy erősített, 1’-os görgős 
láncon keresztül történik.
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Az erősített kivitelű kihordó szalag 4, süllyesztékben 
kovácsolt, 100/125 típusú lánccal és mindkét oldalon 
hegesztett 60 x 30 mm méretű U profilokkal 
rendelkezik. Az agresszív tépőhengerek a rácsavarozott, ötvözött és 

edzett koptató csúcsokkal nagy áteresztő képesség mellett 
is optimális aprítást garantálnak. A DLG 4969 sz. tesztben a 
TEBBE univerzális szórógép volt az egyetlen, amely a 35 m-
es szórásszélességet < 30 % VK alatt érte el. A szóróasztal 
és az összes Hardox koptató lemez kompletten csavarozva 
készül. A szórótányér hajtómű 50 mm-es tengellyel és 
szabadonfutóval rendelkezik a hajtóművek között.

A hidraulikus úton kihajtható, határszóró berendezés 
a korlátozott, határközeli kijuttatáshoz.

TEBBE szórógép 
fedélzeti 
hidraulikával, 
elektromos 
vezérléssel. A 
hidraulika szivattyút 
közvetlenül
a jármű alvázán 
lévő hajtótengelyre 
csatlakoztatjuk. A 
központi kenés 
bekapcsolt kihordó 
szalagnál működik.

A gyártás során először az alvázat fújják le, majd 
később az egész szórógépet. A járművet 2K típusú 
festéssel alapozzák, majd lakkozzák.

Összegezett 
húzóerő. A lapos
szemű, 100 HV és 
125 HV
láncokat a TEBBE
szórógépekre a 
legerősebb kihordó- 
lánc távolsággal
építik be, amely a 
szórógépeken 
egyáltalán beépíthető. 

A gumiabroncs légnyomás-szabályozó berendezés 
csatlakozáshoz csak a gyártó által kifúrt tengelyeket 
használjuk.

Kompresszor a guminyomás-szabályozó berendezéshez 
1000 l/min légszállítással.

TEBBE szervestrágyaszóró

A siker a részletekben rejlik.
TEBBE... gépek      profiknak 

A siker a részletekben rejlik.

A maróhengerhajtás egy 
duplex görgős 

lánchajtáson keresztül 
jelentősen nagyobb 

élettartamot és erőátvitelt 
garantál, mint egy 

egyszerű görgős lánccal.
A hidraulikusan kiemelhető tengely felemelése révén 
növelhetjük a kiszórás során a támterhelést, kb. 1000 kg-
mal.

A rugózott alsó bekötésű TEBBE
szórógépek kívánságra
Ø50 mm-es forgatható 
vonószemmel, vagy 
Scharmüller 
golyós
rendszerrel 
rendelhetők.
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A kihordólánc előre- és 
hátrafutását, sebesség- 
szabályozását, az 
adagoló tolózár, a hátfal 
és a biztonsági 
kikapcsolás elektromos 
kezelését opcióként 
üzemóraszámlálóval 
lehet ellátni.

A kihordólánc, az 
adagoló tolózár, az 
adagolómű fedél és a 
biztonsági kihordólánc 
lekapcsoló elektromos 
kezelését az UNI-
CONTROL S 
segítségével a haladási 
sebességtől függő 
kiszórási mennyiség 
szabályozásához 
használhatjuk.

A HS 220 típust csererendszerként 1400 mm magas, 
teljes egészében hegesztett acél felépítményként 
használhatjuk, amely 500 mm-es acél oldalfalakkal 
és 25,2 m3 raktérfogattal rendelkezik. 
(A képen speciális festéssel)

A betakarítási időszakok mind rövidebbek lesznek és a 
betakarító gépek teljesítménye mindig nő. Ez azt jelenti a 
bérvállalkozóknak, hogy kiterjedt és ütőképes gépparkkal 
kell rendelkezzenek, hogy évente mind rövidebb 
alkalmazási idő alatt végezzék el munkájukat. Ilyen háttér 
mellett meg van erre a lehetőség: a TEBBE 
cserefelépítményekkel a tandem és tridem alvázakon. Egy 
alváz a különböző felépítményekhez.

A mérlegrendszert 4 vagy 6, egyenként 10 
tonnás mérőcellával lehet ellátni. 

Az elektronikus mérleget adattárolóval és nyomtatóval lehet 
ellátni. A felépítményeket kettős működésű munkahenger emeli és 

süllyeszti. A TEBBE a teljes hosszban kiépített alvázkerettel 
optimális előfeltételt teremt idegen cégtől származó 
felépítmények használatához is.
Az összes hidraulikavezeték az alvázban, vagy a 
felépítményekben van elhelyezve, és nem kell azokat 
lecsavarozni, vagy lekapcsolni.

TEBBE szervestrágyaszóró

A siker a részletekben van.
TEBBE... gépek    profiknak 
TEBBE-Csererendszerek

Minden TEBBE szórógépnél a szórótengelyek és 
a szórótányérok alapkivitelben túlterhelés ellen 
védő tengelykapcsolóval és szabadonfutóval 
vannak biztosítva. 

A normál tandem járószerkezettel rendelkező 
szórógépeknél félig megtöltött raktérnél a teljes terhelést a 
tengelyegység viseli, így szinte semmilyen terhelést nem 
jelent a traktor vonószerkezetére. A Buggy-rugóegységgel 
rendelkező szórógépeknél félig megtöltött raktérnél a 
terhelés egy része a traktor vonószerkezetét terheli.
Következtetés: a Buggy-járószerkezettel rendelkező 
szórógépek a kiszórás során hosszabban adják át a 
traktorra a terhelést, ezáltal javul a traktor vontató- 
képessége.

Szecskázott anyaghoz használatos felépítmény, a 
tandem kocsihoz 40 vagy 43 m3-es, a tridem kocsihoz 
pedig 60 m3-es raktérfogattal.

Nehéz konténercsatlakozók garantálják a felépítmények 
gyors cseréjét. 

Teknős billentő cserefelépítmény elülső munkkahengerrel, 
kúpos kialakítású teknővel és 22m3 raktérfogattal. A 
hidraulika-szivattyú és a tartály az alvázára van építve, és 
a szivattyút kardántengely hajtja. 



TEBBE... gépek       profiknakTEBBE szórógépek / csererendszerek
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Mivel alig van időbeli átfedés, a szórógép- és szecskázott 
anyaghoz használatos felépítmény-kombináció évek óta 
jól bevált. 

A műszaki fejlesztés révén a mezőgazdaságban az óránkénti és napi teljesítmény jelentősen megnőtt.
A TEBBE HS320 szórógépek maximum 32 m3-es raktérfogattal rendelkeznek, és szórásteljesítményben elérik az 1000 m3

 / 
nap értéket.

Az ST600 típusú szecskaszállító kocsi a nagy szállítási 
távolságoknál és a nagy silótelepeknél jelent előnyt.

A HS 320 a kereszt-szállítószalaggal ennél a 
vevőnél októbertől áprilisig takarmánykiosztó 
kocsiként szolgál 40 m3-es raktérfogatával.

A tridem alváz vonórúdja hidraulikus rugózással és 
fokozatmentes magasságbeállítóval van ellátva.

HS 240 · 320
HS 240 · 320

A HS 320 típus 2000 mm-es, teljes egészében hegesztett 
acél felépítménnyel, 32 m3-es raktérfogattal.

Teknő Hardox lemezből, 35 m3-es raktérfogattal. A 
hidraulikaszivattyú és a tartály az alvázba fixen van 
beépítve. 

Összegezett vonóerő. A 125 HV típusú, lapos szemű 
láncokat a TEBBE szórógépekre a legerősebb kihordó 
lánc távolsággal építik be, amelya szórógépeken 
egyáltalán beépíthető. 

A tridem alvázakban a TEBBE szériakivitelben csak 
eredeti BPW alkatrészeket használ. 
A hidak és a komplett rugókötegek azonosak a világszerte 
a tehergépkocsikban és a tehergépkocsi pótkocsikban 
alkalmazott BPW járműalkatrészekkel. Az eredeti hidakkal 
és rugókötegekkel ellátott alvázhoz a vevőknek a BPW 
több mint 1 évtizeden keresztül azonnali és kedvező árú 
alkatrészeket biztosít. 

A három maróhengernél a szóró egység magassága és a 
maximális tolózárnyílás mindig 1900 mm magas. A 
maróhengerek Ø550 mm méretűek.



TEBBE... gépek     profiknak 
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A Challenger TerraGator típusai és a 
TEBBE univerzális szórófelépítményei több 
mint 10 éve sikeres kombinációi az önjáró- 
és szórógépeknek.

A TEBBE egész Európában vezető gyártó az önjáró munkagépekhez és különböző hordozó járművekhez 
készített szórófelépítmények terén. Az ilyen nagyságrendű befektetéseknél mutatkozik meg a TEBBE 
szervestrágyaszórók kiemelkedő piaci helyzete.

A hidraulikus csatlakozások szabványos 
gyorscsatlakozókkal vannak ellátva.

Az automatikus pótkocsivonófej, a fék- és világítás- 
csatlakozókkal a tehergépkocsi- szórófelépítményeknél 
opciós lehetőség.
A vonófej révén a tehergépkocsi egész évben vontatóként 
használható.

TEBBE szórógépek legördülő kereten 
tehergépkocsikhoz, vagy tandem / tridem 

pótkocsikhoz horgos rendszerrel.

A felépítményeket az önjáró munkagépeken fixen 
szerelt egységként vagy cserefelépítményként 
alkalmazzuk. A cserefelépítményt konténer- 
csatlakozókkal rögzítjük, és hidraulikus 
munkahengerekkel emeljük fel.

TEBBE szórógép

TEBBE – szórógépek    felépítményként

A TEBBE szórógépek az összes járatos tehergépkocsi 
típusra felszerelhetők. A tehergépkocsi és szórógép, 
valamint a rászerelhető tréler egység kombináció gyors 
és független alkalmazást garantál, mind a közúton, 
mind a szántóföldön.



MS 130 · 140  LS 120 DS 140 · 160 · 180 Mőszaki adatok Mőszaki adatok
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Modell MS 130 - 40 km/h 
Egytengelyes .

MS 140 - 40 km/h 
Egytengelyes

12000 kg

14 m3 
2000 kg
6700 mm x 1450 mm  
5400 mm x 1450 mm  
1400 mm

Gumizat

2050 mm/10-lyukas  
650/75 R 32

13000 kg

14 m3
3000 kg
6700 mm x 1450 mm 
5400 mm x 1450 mm 
1400 mm
2050 mm/10-lyukas  
650/75 R 32

LS 120E - 40 km/h 
Egytengelyes

12000 kg

11 m3
2000 kg
5700 mm x 2000 mm 
4600 mm x 1910 mm 
1000 mm
1900 mm/10-lyukas 
600/55-22,5
(700/45-22,5)
(700/50-26,5)

Kaparóláncos kihordás Köracél lánc 14x50 Köracél lánc 14x50 Köracél lánc 14x50

Hajtás

Szórószerkezet

Kihordólánc hidraulikus hajtású, szórószerkezet mechanbikus hajtású, nagyszögü kardántengely
2 Tépıheger   2 Tépıhenger   2 Tépıhenger

1500 mm átömlı kereztmetszet,      1500 mm átömlı keresztmetszet,   1300 mm átömlı keresztmetszet,

(duplex- görgıslánc)   (duplex- görgıslánc)   (duplex- görgıslánc)

2 tányéros távolszóró szerkezet Ø 1000mm dobótányérokkal, tányéronként 4 db dobólapáttal, olajfürdıs

hajtómővel, Ø 50 mm tengellyel, szabadonfutóval, túltehelés kupplunggal, szórószerkezet fala csavarozott

8 mm-es keményfém lemez

Felépítmény 3mm vastag acél kocsifal, belülrıl sima, kívőlrıl teljesen összehegesztett, hidraulikus szórószerkezet tetı

(Tolózáras adagoló) (Tolózáras adagoló) (Tolózáras adagoló)

DS 140 - 40 km/h 
Tandem tengelyes 

DS 160 - 40 km/h 
Tandem tengelyes 

14000 kg

12 m3

2000 kg
6000 mm x 2000 mm 
4900 mm x 1910 
mm 1100 mm

1900 mm/10-lyukas 
600/50-22,5

DS 180 - 40 km/h

Tandem tengelyes 

20000 kg
15 m3

2000 kg
6700 mm x 2000 mm 
5600 mm x 1910 mm 
1250mm
2000 mm/10-lyukas

 600/55-22,5

16000 kg
12 m3 
2000 kg
6000 mm x 2000 mm 
4900 mm x 1910 mm 
1250 mm 
1900 mm/10-lyukas 
600/55-22,5
(650/50 R 22,5)

(650/50 R 22,5)

(700/50 R 22,5)

(700/50 R 26,5)

Laprugózás 

Köracél lánc 14x50

Laprugózás 
 (Talajkormányzás)

  Köracél lánc14x50

Laprugózás 

(Talajkormányzás)

 Köracél lánc 14x50

Kihordólánc hidraulikus hajtású szóró szerkezet mechanikus hajtású nagyszögü kardántengely

2 tépıhenger 2 tépıhenger

1300 mm átömlı keresztmetszet 1300 mm átömlı keresztmetszet 

2 tépıhenger
1300 mm átömlı keresztmetszet, 
(Duplex görgıslánc) (Duplex görgıslánc) (Duplex görgıslánc)
2 tányéros távolszórószerkezet, Ø 1000 mm dobótányérokkal, tányéronként 4 db dobólapáttal, olajfürdıs hajtómővel,Ø 50 mm tengellyel, szabadonfutóval, túltehelés kupplunggal, szórószerkezet fala csavarozott 8 mm-es keményfém lemez.

3 mm vastag acél kocsifal, belülrıl sima, kívőlrıl teljesen összehegesztett, hidraulikus szórószerkezet tetı

(Tolózáras adagoló) (Tolózáras adagoló) Tolózáras adagoló

(Minden zárójelben feltüntetett adat az alapfelszereltségek között nem szereplı opciós tétel)
Mőszaki adatokban történı változás joga fenntartva. Az adatok és a képek illusztráló jellegőek és nem széria tartozékokat is tartalmazhatnak. A pontos mőszaki 
adatokért forduljon az Ön TEBBE márkakereskedıjéhez,. Bizonyos mőszaki funkciók képpekkel történı bemutatásához néhány védıburkolatot eltávolítottunk. Minden 
gépet az érvényben lévı specifikáció szerint szállítunk.

Összsúly

Raktérfogat
Támasztóterhelés
Felépítmény
Raktelület
Oldalfal

Tengely

Fék Légfék Légfék Légfék Légfék (+ ALB) Légfék (+ ALB)  Légfék + ALB

Rugózott felsővontatás
(K80 vonófej)

Rugózott alsóvontatás
(K80 vonófej)

Rugozótt felsővontatás
(Alsóvontatás vonószemmel)

(750/45 R 26,5)
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HS · 220 · 240 · 320 Mőszaki adatok

Modell HS 120 - 40 km/h 
Egytengelyes

12000 kg

HS 200 - 40 km/h 
Tandem tengelyes 

Gumizat

HS 180 - 40 km/h 
Tandem tengelyes 

12 m3

2000 kg
6000 mm x 2000 mm 
4700 mm x 1910 mm 
1100 mm
2000 mm/10-lyukas 
600/55-22,5
(700/50-26,5)
(800/45-26,5)
(710/50 R 26,5)

 22000 kg
17 m3

4000 kg
7300 mm x 2000 mm 
6000 mm x 1910 mm 
1400 mm 
2000 mm/10-lyukas 
700/50-26,5
(750/45-26,5)
(650/55 R 26,5)
(710/50 R 26,5)
(800/45-26,5)

 22000 kg
16 m3
4000 kg
6700 mm x 2000 mm 
5400 mm x 1910 mm 
1400 mm
2000 mm/10-lyukas 
600/55-22,5
(700/50-26,5)
(650/55 R 26,5)
(700/50 R 26,5)
(710/50 R 26,5)

Híd Rugózott Buggy híd
(Talajkormányzás) 
( Kényszerkormányzás)

Kaparóláncos kihordás Köracél lánc 14x50

Parabolarugózás
(Talajkormányzás)

 
 Köracél lánc 14x50 Köracél lánc 14x50

Hajtás
Szórószerkezet

Felépítmény

Kihordólánc hidraulikus hajtásu, szórószerkezet mechanbikus hajtásu, nagyszögü kardántengely
2 tépıhenger                        2 tépıhenger   2 tépıhenger

1500 mm átömlı keresztmetszet,   1500 mm átömlı keresztmetszet,        1500 mm átömlı keresztmetszet  

2 tányéros távolszóró szerkezet, Ø 1000 mm dobótányérokkal, tányéronként 4 db dobólapáttal, olajfürdıs 
hajtómővel, Ø 50 mm tengellyel, szabadonfutóval, túltehelés kupplunggal, szórószerkezet fala csavarozott 
8mm-es keményfém lemez
3 mm vastag acél kocsifal, belülrıl sima, kívőlrıl teljesen összehegesztett, hidraulikus szórószerkezet tetı 
(Tolózáras adagoló)   Tolózáras adagoló   Tolózáras adagoló

HS 220 - 40 km/h
Tandem tengelyes 

HS 240 - 40 km/h 
Tandem tengelyes 

HS 320 - 60 km/h 
Tridem tengelyes 

22000 kg
20 m3

3000 kg
7300 mm x 2300 mm       
6000 mm x 2210 mm  
1400 mm                        
2000 mm/10-lyukas 
700/50-26,5

(800/45-26,5)
(750/45-26,5)

34000 kg
24 m3

3000 kg
8500 mm x 2300 mm 
7200 mm x 2210 mm 
1400 mm
2150 mm/10-lyukas 
710/50 R 26,5

(750/45R26,5)
(800/45-26,5)

(710/50 R 26,5)

22000 kg
23m3

3000 kg
7900 mm x 2300 mm 
6600 mm x 2210 mm 
1400 mm
2000 mm/10-lyukas 
700/50-26,5
(750/45R26,5)
(710/50R26,5)
(800/45-26,5)

 Rugózott Buggy híd
 Talajkormányzás

(Kényszerkormányzás)

Hidraulikus  rugózás, 
Hidraulikusan rugózott vonórúd, 
felemelhetı tengely

Rugózott Buggy híd, 
Talajkormányzás

2  hidraulikusan(Kényszerkormányzás)
kényszerkormányzott tengely

Köracél lánc 14x50

Kihordólánc hidraulikus hajtású, szórószerkezet mechanikus hajtású nagyszögü kardántengely

2 tépıhenger 2 tépıhenger 2 tépıhenger

1500 mm átömlı 1500 mm átömlı 1500 mm átömlı keresztmetszet keresztmetszet keresztmetszet

(Duplex-görgıslánc) Duplex-görgıslánc Duplex-görgısláncØ 1000 mm dobótányérokkal, tányéronként 4 db dobólapáttal, olajfürdıs hajtómővel,Ø 60 mm tengellyel, szabadonfutóval, túltehelés kuplunggal, szórószerkezet fala csavarozott 8 mm-es keményfém lemezbıl.

3 mm vastag acél kocsifal, belülrıl sima, kívőlrıl teljesen összehegesztett, hidraulikus szórószerkezet tetı.

Tolózáras adagoló                             Tolózáras adagoló Tolózáras adagoló

Mőszaki adatok HS 120 · 180 · 200

Össz. súly
Raktérfogat
Támterhelés
Felépítmény
Rakfelület
Oldalfal
Tengely

(Minden zárójelben feltüntetett adat az alapfelszereltségek között nem szereplı opciós tétel)

Mőszaki adatokban történı változás joga fenntartva. Az adatok és a képek illusztráló jellegőek és nem széria tartozékokat is tartalmazhatnak. A pontos mőszaki 
adatokért forduljon az Ön TEBBE márkakereskedıjéhez,. Bizonyos mőszaki funkciók képpekkel történı bemutatásához néhány védıburkolatot eltávolítottunk. Minden 
gépet az érvényben lévı specifikáció szerint szállítunk.

Köracél lánc 14x50 Köracél lánc 14x50

Légfék + ALBLégfék + ALBLégfék + ALB

(Duplex görgőslánc) (Duplex görgőslánc) (Duplex görgőslánc)

Rugózott felsővontatás
(Rugózott alsóvontatás K80 
vonófej)




