T-207
Szemes termény fogadógarat, EXTRA nagy teljesítmény
Kikötők, Vasúti átrakóhelyek, Tároló telepek részére fejlesztett extra nagy termelékenységű
mobil garat szemes termények lefogadására szállítójárműről. A terményszóródás elkerülése
érdekében a garatrészben és a ferde felhordórészben egy heveder fut. Rendelhető 4, 6, 8 és
10 m hosszú garatrésszel, 60 mm magas hullámszegéllyel ellátott, 800 mm széles PVC vagy
gumi hevederrel, gyors járatú dobmotorral. A garat feladási magassága 650 mm, leadási
magassága 1500 mm. Praktikus vontatható kivitel, három fokozatban állítható oldalfallal.

150-250 t/h

T-206-M
Műtrágya fogadógarat
Mobil garat műtrágya lefogadására szállítójárműről. A garat rozsdamentes profilokkal kerül kialakításra, melybe OSB lemezből készült oldalfalakat csavarozunk, gumihevederrel szereljük.
Feladási magasság 1000 mm, leadási magasság 1500 mm.
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MOBIL FOGADÓGARAT
T-206
Szemes termények lefogadására szállítójárművekről
A terményszóródás elkerülése érdekében a garatrészben és a ferde felhordórészben egy heveder fut.
Rendelhető 4, 6, 8 és 10 m hosszú garatrésszel, 60 mm magas hullámszegéllyel ellátott, 650 mm széles
PVC vagy gumi hevederrel, gyors járatú dobmotorral. A garat feladási magassága 650 mm, leadási magassága 1500 mm. Praktikus vontatható kivitel, három fokozatban állítható oldalfallal.

100 t/h

T-216
Burgonyafogadó garat
Burgonya kíméletes lefogadására alkalmas szállítójárműről.
A garatrész gumilemezzel bélelt, így kíméletes a fogadás, és mivel a
garatban egy heveder fut a burgonya továbbítás során sem sérül. A
garatrészt gumírozott tehermentesítő tetővel látjuk el, a heveder túlterhelésének elkerülése érdekében.
A heveder anyaga gumi, hullámszegéllyel és futásra merőleges bordákkal ellátott, kazettás kialakítású. A garat egyik oldalfala 600-850 mm
között állítható és lenyitható, megkönnyítve ezzel a járműről történő
lefogadást. A másik oldalán az oldalfal fix kialakítású, magassága
1600 mm, állítható magasságú lábakkal letalpalható. A garat fogadási
oldala igény szerint megválasztható. Rendelhető 4, 6, 8, 10 m hosszú
garatrésszel és 1,0 vagy 1,5 m-es leadási magassággal.
Vontatható kivitele lehetővé teszi a gyors áttelepítést.
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