TP SERIES

Уповноважений дистриб' ютор

Комбінований розкидальний диск та
роторний розповсюджувач

- the safe way!

TP Series
Розкидачі серії TP - це причіпні тракторні розкидачі, які
можуть розповсюджувати матеріал за допомогою вала або
розкидального диска.
Розкидачі серії TP доставляють завжди потрібну кількість
матеріал і є незалежними від дороги (синхронні), тобто, що
встановлена кількість використовуваного матеріалу на м2
залишається постійною і не залежить від зміни ширини
розкидання або швидкість руху автомобіля.
Розкидачі серії TP доступні в трьох варіантах - TP1,5
(трактор до 65 к.с.) TP3 (трактор до 75 к.с.)
і TP9 (трактор потужністю до 200 к.с.), і комплектуються
ємністю 300 л і 900 л, з опцією збільшення бункера. Кожен
розкидач (окрім TP1,5 ) поставляється з резервуаром для
рідини.
Розкидачі серії TP використовують стандартний пульт
дистанційного керування EpoMini X1 та мать опцію збору
даних.
Розкидач може бути обладнаний системою EpoSat / GPS
контроль.
Розкидачі серії TP мають простий і зручний для сервісу
дизайн, що робить їх простими в обслуговуванні та з
низьким експлуатаційними витратами.
Тракторний розкидувач може розкидати всі типи матеріалів
завдяки застосуванню принципу кількісного використання
Epoke та/або безпосередньо через розкидаючий диск із
шириною розкидання 1,5-6,0 м. Це робить розкидувач
ідеальним для використання на велосипедних доріжках,
автостоянках, малих дорогах та на великих територіях.

Принцип кількісного
застосування Epoke з ротором і
мішалкою.

• Перемішувач
• Використовуються перевірені деталі
• Проста зміна роторного розпопсюджувача
на розкидаючий диск
• Повний контроль за допомогою пульта
дистанційного керування у водія
• Розмір бункера від 200 - 1400 л
• Фітинги для категорій 1 і 2 опційно
• Привід SH або PTO опційно
• Опцію збирання даних - опційно

Простий у користуванні складний
брезент

TP1,5

Варіанти дистанційного
керування: EpoMini X1 або
EpoMaster X1.

Серія TP оброблена від іржаві за допомогою двокомпонентного
цинкового грунту та нанесене 2-компонентне захисне покриття.
Technical data:
Місткість бункера:
Збільшення бункера
Загальна ширина
Ширина розкидання, диск
Ширина розкидання, ротор

TP1,5
200 л
100 л
1100 мм
1 до 4 м
800 мм
Вага
180 кг
Вимога до трактора
від 800 кг
Hydraulic
Привід
Category 0 + 1
3-точ. кріплення
Гідросистема, потужність Min. 25 л/хв
160 bar
Тиск мастила
Місткість баку для рідини

LED світло

TP3
300 л
100 л та 200 л
1300 мм
1.5–6.0 м
1.2 м
315 кг
від1 тони
Hydraulic
Category 1 + 2
Min. 25 л/хв
160 bar
200 л

Комбінований дисковий і роторний
розкидач з шириною розкидання
1,5–6,0 м з використанням
розкидаючого диску. За допомогою
ротора досягається розкидання з
1,2 м (TP3) та 1,8 м (TP9).

TP9
900 л
300 л та 600 л
2100 м
1.5–6.0 м
1.8 м
435 кг
від 3 тон
Hydraulic
Category 2 + 3
Min. 25 л/хв
160 bar
500 л

Функція вивантаження та
кнопка перезавантаження.
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Epoke Group
Ми створили перший розкидач піску та солі в 1955 році і з
того часу то ми орієнтувались виключно на розвиток,
виробництво та продаж машин та обладнання для утримання
доріг в зимовий час. Сьогодні ми є світовим лідером.
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