Model T60

Series II HydroSeeder®

T60 Series II HydroSeeder
Straight Pull Trailer. (T60T)

FINN T60 Seria II to doskonały 2 270 litrowy hydrosiewnik dla
małych firm z zielonej branży, które wymagają szybkiej i
ekonomicznej obsługi. Technologia produkcji hydrosiewników
firmy FINN została opracowana w 1953 roku i od tamtej pory FINN
jest liderem, zarówno pod względem jakości produkowanych
hydrosiewników jak i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.
Wysoce efektywny i wszechstronny. Obsługiwany jednoosobowo T60 Seria II jest w stanie pokryć jednorazowym wsadem
mieszanki zieren, nawozów oraz mulczu: 670 m2, w sposób łatwy
dla obsługującej osoby. To doskonałe rozwiązanie do prac na
małych terenach prywatnych i komercyjnych, tj. domki
jednorodzinne, małe firmy, małe osiedla mieszkaniowe, place
sportowe oraz pola golfowe.

Potężna moc. Hydrosiewnik FINN T60 Seria II to hydraulicznie
sterowana dwukierunkowa śruba do szybszego i mocniejszego
mieszania; łatwy w obsłudze panel kontrolny; zaprojektowana
przez firmę FINN pompa odśrodkowa zapewniająca łatwy
i precyzyjny rozsiew a także w wersji Skid Mounted podpory oraz
zaczepy do łatwego zamieszczenia hydrosiewnika na pojeździe.
Firma FINN, jako lider innowacji, już od ponad 70 lat zapewnia
najwyższej jakości sprzęt dla zielonej branży. A wszystko po to by
zapewnić Tobie pełną satysfakcję z uzyskany efektów.

Niebywałe osiągi. T60 Seria II zapewnia łatwy i przejrzysty
sposób obsługi. Dla zwiekszenia mocy i efektywności
zainstalowano dwukierunkową śrubę, kontrolowaną hydraulicznie
w obu kierunkach. Dzięki niskiemu profilowi maszyny jest ona
łatwa do załadowania zapewniając jednocześnie doskonałą
stabilność. Każdy z hydrosiewników posiada wmontowaną dużą i
wygodną skrzynkę na narzędzia, dysze, itp.
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Model T60

Series II HydroSeeder®
SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODELU T60:
T60T TRAILER
9’
(274 cm)

Silnik ...................................... KOHLER - olej napędowy, 23,5 KM (17,5 kw)
2-cylindrowy, OHV, kontrola poziomu i temperatury oleju
Pojemność zbiornika ..... 2 270 litrów, pojemnośc robocza 1 890 litrów.
Pojemność baku paliwa

14’ 1"
(429 cm)

5’ 9"
(175 cm)

38 litrów.

Pompa ................................... Odśrodkowa 3” x 1 1/2” (7.5 cm x 3.75 cm),
wydajność: 246 litrów / min. przy ciśnieniu 5,17 bara,
ustawienia regulowane.
Sterowanie pompą .......... bezpośrednio za pomocą elektrycznego sprzęgła, pompa
jest napędzana i sterowana niezależnie od pracy śruby.
Mieszalnik ............................. mechaniczny, łopaktowy, z recylkulacją płynu.
napęd mieszalnika .......... dwukierunkowy, hydrauliczne sterowanie w zakresie
0-110 obr./min. z wylącznikiem bezpieczeństwa.

T60S SKID MOUNT
4’ 6”
(137 cm)

Zasięg rozsiewu ................ do 27 metrów od końcówki węża
(w zależności od użytej dyszy).
Ładowność materiału .... 703 kg granulatu, 91-113 kg mulczu.
Dysze ...................................... 1 dysza wąskiego rozsiewu, 1 dysza szerokiego rozsiewu,
1 dysza dalekiego rozsiewu
Masa urządzenia
pustego .................................

11’ 2"
(340 cm)

5' 9"
(175 cm)

T60 (Pull Trailer) 1 257 kg.
T60 (Skid Mounted) 985 kg.

Masa robocza ..................... T60 (Pull Trailer)
3 525 kg.
T60 (Skid Mounted) 3 235 kg.
Hamulce ............................... Hamulce – elektryczne z zaciągiem ręcznym.
Światła .................................. Światła pozycyjne, stop, kierunkowskazy i oświeltlenie
tablicy rejestracyjnej.
Opony .................................... Opony - 7.5” x 16” (19 cm x 40,6 cm), obciążenie „F”
Zaczep ................................... Zaczep - 2 5/16" (5.87 cm) kulowy lub pierścieniowy
Pokrycie hydrosiewem

Na pokrycie hydrosiewem 1 ha potrzeba około 1680 kg
mulczu.
Pełen jednorazowy wsad mieszanki pokrywa ok. 670 m2
terenu.

FINN Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej hydrosiewnika bez
wcześniejszego zawiadomienia.
HydroSeeder jest zastrzeżonym znakiem towarowym FINN Corporation.
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