STAR

Tradicija •
Zanesljivost •
Kakovost •

GORSKI VRTAVKASTI ZGRABLJALNIKI

STAR 350A zagotavlja enostavno nastavljanje višine
vzmetnih krakov.
STAR 350A je enorotorski zgrabljalnik lažje izvedbe in
primeren za delo v ekstremnih pogojih dela (nagib).

STAR 350A ima gibljiv priklop in je serijsko opremljen s
tandem podvozjem, ki omogoca optimalno
prilagajanje terenu, vecjo delovno hitrost in prenos
manjših obremenitev na stroj.

STAR 300 in 350A omogoèata enostavno vzdrževanje
krivulje in mazanje ostalih vitalnih delov stroja.

Natanèno in kvalitetno zgrabljanje tudi na valovitih
terenih s pomoèjo dodatnega podpornega kolesa.
Namesto rimske matice se namesti hitro nastavljiva
veriga.
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Zgrabljalnik je tudi v delovnem položaju ožji od 2,8
metra in ga za transport po cesti ni potrebno zlagati.

Èe nastopi problem ožje ceste ali hrambe èez zimo, je
mogoèe roke sneti in zašèite preklopiti.

Roke z vzmetni kraki so v transportnem položaju
namešèene na prednjem delu. S tem je težišèe stroja
bližje težišèu traktorja.

STAR 300 je najmanjši in najlažji zgrabljalnik. Odlikuje
ga njegova preprostost za uporabo in vzdrževanje.
STAR 300 ima fiksno izvedbo priklopa in podvozje s
parom gibljivih koles.

Tehnièni podatki / Tip
Delovna širina [m]
Premer vrtavke [m]
Transportna širina [m]
Št. Dvojnih prstov na roki (stroju)
Gume
Potrebna moè traktorja [kW]
Št. Vrtljajev kardanske gredi [vrt/min]
Varnostna sklopka na kardanu [Nm)
Zmogljivost [ha/h]
Izvedba priklopa
Masa [kg]
Dodatna oprema
Podporno kolo
Tandem podvozje
Stabilizator
Cestno varnostna oprema

STAR 300
~ 3,00
2,5
1,5
3 (24)
15x6,00-PR
13
540
600
2,5
tog
282

STAR 350A
~ 3,50
2,8
1,64
4 (32)
15x6,00-4Ply
22
540
600
4
gibljiv
417
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Za vse produktne informacije se lahko obrnete na:
SIP Strojna Industrija d.d.
Juhartova ulica 2
3311 Šempeter v Sav. dolini
Tel.: 03 703-85-00
Fax: 03 703-86-63
E-pošta: info@sip.si
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