STAR

Tradicija •
Zanesljivost •
Kakovost •

DVOROTORSKI VRTAVKASTI ZGRABLJALNIKI

Za prehode èez zgrabke in transport se zgrabljalnik
STAR 600/20 hidravlièno dvigne 470mm.

Idealno kopiranje terena - èlenkasto vpetje zadnjega
rotorja s tandem podvozjem.
Dodatna sprednja tipalna kolesa:
- podporno kolo za delo v ravnini,
- dvojno podporno kolo za delo na nagibu.

Zgrabljalnik STAR 600/20 delovni položaj za dvojni
zgrabek.
Zgrabljalnik STAR 600/20 delovni položaj za dva enojna
zgrabka.

STAR 700/22: Kljub veliki dolžini stroja izjemna okretnost
stroja. Krmilni mehanizem koles omogoèa sledenje
traktorju v zavojih.

Zgrabljalnik STAR 700/22 za dvojni stranski zgrabek.
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STAR 700/22 z enovodnim hidravlicnim prikljuckom in
krmiljenim dvigovanjem rotorjev se zagotavlja
kvaliteten zacetek in zakljucek zgrabljanja.
Visoko nosilno ogrodje zagotavlja paralelogramski
dvig rotorjev pri prehodu cez zgrabke.

STAR 850/26: Transportna višina pod 4m brez zlaganja.
Pri zloženi zašèiti in snetimi zgrabljalnimi rokami
dosežemo višino pod 3,2m.
Y-gonilo za pogon rotorjev omogoèa manjši delovni kot
kardanskih gredi (daljša življenjska doba).

STAR 850/26 zgrabljalnik z dvojnim sredinskim
zgrabkom.
Gibljiv tandem na podvozju rotorjev zagotavlja odlièno
prilagajanje terenu in veèjo delovno hitrost.

Tehnièni podatki / Tip
Delovna širina enojni zgrabek [m]
Delovna širina dva enojna zgrabka [m]
Premer vrtavke [m]
Transportna širina [m]
Transportna višina [m] (preklopljene zašèite)
Število rok na vrtavki
Št. dvojnih prstov na roki (na vrtavki/na stroju)
Gume
Potrebna moè traktorja [kW]
Število vrtljajev kardanske gredi [vrt/min]
Varnostna slopka na kardanu rotorja (levo / desno) [Nm]
Zmogljivost [ha/h]
Masa [kg]
Dolžina [m]
Dodatna oprema
Podporno kolo
Dvojno podporno kolo
Druga zavesa

STAR 600/20
3,40 - 6,20
6,00
3,15
1,73
1,53
10 + 10
4 (40/80)
18x8,50-8 4 Ply
30
540
900
7
1480
8,23

STAR 700/22
6,78
3,15
2,99
3,99 (3,2)
12 + 10
4 (48+40/88)
16x6,50-8 4 Ply
37
540
600 / 900
8
1880
7,63

STAR 850/26
7,24 - 8,30
3,55
2,99
3,99 (3,2)
13 + 13
4 (52/104)
16x6,50-8 4 Ply
40
540
900
11
2040
5,82
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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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