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KDS Láncos trágyaszóró



Felszereltség
»Muck control« profi láncos trágyaszóró széria
Homlokrész áttekintése

Kényelmesen hozzáférhető kenhető, kétoldali láncfeszítő opcióként 
hidropneumatikus feszítő, kézi pumpával és hidroakkumulátorral, 

amely lehetővé teszi az agyagszállító láncok mindig optimális feszítését, jó  
karbantartási- és munkabiztonságát. 

Zsilip nyitásjelző skála 
    a homlokfalon a nyitási pozíció gyors
           és optimális megállapításához,
                   létra jobb oldalon

Kovácsolt, 20 mm átmérőjű láncszemek 50 tonna szakítóerővel. Masszív
teherbírású, felül zárt, egymástól 300 mm-re elhelyezkedő lécek gondoskod-
nak az egyenletes és megbízható anyagtovábbításról még a nagyon nehéz 
anyagok esetében is.

Láncos kaparóléc

Trágyazsilip belső vezetőkerettel jó tömítést biztosítva, 
2 külső hidraulika munkahengerrel 

Opcióban választható  
Vezérlőblokk kezelőpulttal 
az egyszerű használat érdekében

Hidraulikus rugózású vonórúd  
alsókapcsolással

Nagy méretű
Ütésgátló védőrács 

Támasztóláb  
állítható, középen hátra hajtható a nagyobb stabilitás érdekében

Pl. KDS 140 - muck control: 220 tag és 37 zárt léc

Vezérlési lehetőségek

Opció:

Opció:

Széria:

SpreaderControl
• A kijuttatott mennyiség szabályozásához
• Sebességcsökkentés GPS-rendszeren keresztül
• Pontos szóráskép az automatikus lehordási 
      szabályozásnak köszönhetően – sebesség
      és lehetséges szórási szélesség alapján
• Kizárólag mérlegrendszerrel összekapcsolva

Elektromos potenciométer a kezelőpulton
állítható szórási sebességgel

Mechanikus potenciométer a szórón 
állítható szórási sebességgel



Felszereltség
»Muck control« profi láncos trágyaszóró széria
Hátsó rész áttekintése   

Elektronikus fordulatszámmérő
felügyeli a tépőhengerek sebességét
és szükség esetén automatikusan
lekapcsolja a láncos kaparóléces
lehordószerkezetet, hogy az egész
rendszert megóvja az idegen testek
által okozott károktól.

Jól keverve

Két 770 mm átmérőjű keverő-tépőhenger, mindkettő oldalra 
csavarodó késtartó csigalevéllel és tépőfogakkal, amelyek HB 
400 kopásálló acélból készülnek. Mindenféle anyag aprítására 
ideális.

Abschiebesystem „Insight“  
großes Sichtfenster aus schlagfestem Material für besten....

Ejtési szög nyitva

Ejtési szög beállítása

Opcióban „Dynamic“  LED-es hátsó 
lámpák dinamikus irányjelzővel 
ütésálló anyagból

Könnyű hozzáférhetőség tiszítás és 
karbantartás során

Ejtési szög a tányérok közepén

Ejtési szög a tányérok hátsó részén

Hidraulikus hátfal

Robusztus oldalhajtómű gondosko-
dik egy D=60 mm-es tengely meg-
hajtásával az egyenletes anyagto-
vábbításról

varioSPLASH szórótányér szerkezet: két nagyméretű HB 400-as kopásálló 
acélból készült 1100 mm átmérőjű szórótányér, mindkettőn 6 db cserélhető, 
állítható szórószögű dobólapát, HB 400-as acélból készült belső kopóbeté-
tekkel és külső egyedileg állítható biztosító csavarokkal. A tányérok szórási 
szöge mechanikusan, opcióban akár hidraulikusan is állítható.



KDS 270 »muck control«

• Tandem futómű
• Térfogat 25 m³
• Oldalfalak és padló nemesacélból
• Alváz stabil zártszelvényből
• Hidraulikus rugózású vonórúd
• Átfordítható vonórúd

• Kovácsolt láncszemek (20 mm Ø) akár 50 tonna szakítóerőig
• 80 mm vastag kaparólécek felül zárt U-Profilból
• Kaparófenék opcióban hidropneumatikus láncfeszítéssel
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Két vízszintes 770 mm átmérőjű tépőhenger, cserélhető HB 400-as
kopásálló acél tépőfogakkal

Trágyazsilip belső vezetőkerettel jó tömítést biztosítva, 2 külső 
hidraulika munkahengerrel, nyitottságjelzővel a homlokfalon 

• Különleges elosztóhajtómű ,amely gondoskodik az optimális 
    erőelosztásról a szóróhengereknél és tányéroknál

• Erős meghajtórendszer nyomatékhatárolós (racsnis) 
 védelemmel és szabadonfutóval

• Szórótányérok és tépőhengerek meghajtása olajfürdős 
 hajtóművel
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varioSPLASH szórótányér szerkezet: két nagyméretű HB 400-as kopásálló acélból készült 
1100 mm átmérőjű szórótányér, mindkettőn 6 db cserélhető, állítható szórószögű dobólapát, HB 
400-as acélból készült belső kopóbetétekkel és külső egyedileg állítható biztosító csavarokkal. A 
tányérok szórási szöge mechanikusan, opcióban akár hidraulikusan is állítható. Akár 30 méteres 
munkaszélesség is lehetséges, a szórt anyagtól függően.



Műszaki adatok
Egytengelyes-/Tandem-/Tridem- láncos trágyaszóró

KDS 120 Junior KDS 120 Muck KDS 140 Junior KDS 140 Muck

Megengedett össztömeg kg 12.000 – 13.000 13.000 13.000 14.000

Tengelyszám 1 1 1 1

Támaszsúly kg 2.000 – 3.000 3.000 3.000 3.000

Önsúly kb. kg 4.900 5.900 5.300 6.300

Teknőhossz mm 4.500 4.500 5.500 5.500

Teknőszélesség mm 1.350 – 1.800 1.350 – 1.800 1.350 – 1.800 1.350 – 1.800

Teknő magasság oldalt mm 1.450 1.450 1.450 1.450

Térfogat kb. m3 10 10 12 12

Max. térfogat kb. m3 12 12 14 14

Szórószerkezet függőleges tépőhenger vízszintes tépőhenger függőleges tépőhenger vízszintes tépőhenger

Egytengelyes - KDS

Fenntartjuk a jogot a méretek, súlyok és műszaki adatok megváltoztatására.

A képek illusztrációk, extra felszereltséget is

tartalmazhatnak

Fliegl Abda Kft.
H-9151 Abda
Pillingerpuszta
Tel.: +36 96 553-300
Fax: +36 96 553-316
e-Mail: info@fliegl.hu

KDS 260 Muck KDS 270 Muck KDS 390 Muck

Megengedett össztömeg kg 20.000 - 22.000 20.000 - 24.000 29.000 - 31.000

Tengelyszám 2 2 3

Támaszsúly kg 2.000 - 4.000 2.000 - 4.000 2.000 - 4.000

Önsúly kb. kg 8.400 9.500 11.500

Teknőhossz mm 6.000 7.000 9.000

Teknőszélesség mm 2.100 2.100 2.100

Teknő magasság oldalt mm 1.400 1.400 1.400

Térfogat kb. m3 18 21 27

Max. térfogat kb. m3 22 25 32

Szórószerkezet vízszintes tépőhenger függőleges  tépőhenger vízszintes tépőhenger

Tandem/Tridem - KDS


