„METAL – FACH“ GAMYKLOS ŽEMĖS ŪKIO
TECHNIKA
Kratytuvas N – 267, N – 267/1

Techn. duomenys
Keliamoji galia,t
Talpa, m³
Traktoriaus galia, kW
Skleidimo plotas, mm
Platformos ilgis, mm
Galinis dangtis
Adapteris (4būgnai)
Bendras svoris, kg

N – 267
N – 267/1
8
6
9,2
5,6
100
80
8000-10000 8000-10000
4000
3500
hidrofikuotas hidrofikuotas
vertikalus
vertikalus
3400
3150
Kratytuve sumontuotas tvirtas ir našus skleidimo mechanizmas su keturiais
vertikaliais skleidimo būgnais. Skleidimo mechanizmas nesunkiai
susidoroja
su
įvairios
konsistencijos
organinėmis
trąšomis. Sukimo judesys (a)
volams perduodamas į reduktoriaus
mechanizmo centrą, dėl ko
mažesnis ir tolygesnis apkrovimas
mechanizmui,
ilgesnis
jo
tarnavimo laikas.
Volų darbinės plokštelės (b)
nesunkiai
numontuojamos
ir
pakeičiamos.
Sulenktas
ar
sudilusias plokšteles nesunku apsukti
b
ar pakeisti naujomis.

a

Lygus kratytuvo dugnas neleidžia susikaupti transportuojamos medžiagos likučiams. Toks dugno
profilis užtikrina ilgesnį jo tarnavimo laiką. Kratytuvo galinis dangtis valdomas hidraulikos pagalba ir
užtikrina pakankamai gerą sandarumą, vežant įvairaus tankio organines trąšas. Nuėmus skleidimo
mechanizmą, kratytuvą nesunku perdaryti į puspriekabę. Nuėmus skleidimo mechanizmą, galinis dangtis
lieka prie kratytuvo.
Iškrovimo transporterio
pavara reduktorius su hidrauline pavara.
Hidraulinio
variklio
sukamas
reduktorius – tai kompaktiškas ir
patogaus
naudojimo mechanizmas.
Apsaugai nuo perkrovų,
taip pat
užstrigus transporteriui, kratytuvo
priekinėje dalyje sumontuotas apsauginis vožtuvas. Šalia vožtuvo sumontuotas ir transporterio sukimosi
greičio reguliatorius. Sukimosi greitį galima sureguliuoti pagal skleidžiamos medžiagos tankį ir norimą
skleidimo normą. Hidraulinės transporterio pavaros privalumai, lyginant su mechanine, yra tokie:
mechanizmas yra kompaktiškas, esant skleidimo mechanizmo perkrovai, vienu valdymo svirties judesiu
sustabdo transporterio sukimąsi, nestabdant skleidimo mechanizmo, didesnių perkrovų atveju - efektyviai
suveikia apsauginis mechanizmas.

c

d

e

Mašinoje sumontuota nepriklausoma balansuojanti važiuoklė su plataus profilio padangomis (c).
Plataus profilio padangos užtikrina gerą pravažumą sunkiomis važiavimo sąlygomis. Kratytuvo bortai (d)
nesunkiai numontuojami, bortų atramos sustiprintos, reguliuojamos atraminiais varžtais. Skleidimo įrenginio
pavarą suka kardaninis velenas su apsaugine mova (e), kuri saugo mechanizmą nuo perkrovų, numontuojant
įrenginį, kardaninis velenas taip pat numontuojamas.
Standartinėje komplektacijoje yra:
šviesos
signalizacija,
stabdžių
sistema,
parkavimo atramos, kopetėlės, kardaninis
velenas.
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