Gödselspridare

Vakuumtankvagn 10000L
Proffsutrustning till nettopris!
PN-100 är som standard utrustad för
att täcka ett stort användningsområde.
Konstruktionen är anpassad för maximal driftsäkerhet och livslängd för
bästa ekonomi.
En kraftfull kompressor förser tanken
med vakuum/tryck. Både fyllning och
spridning sker utan att gödsel passerar
genom pumpen. Denna metod minimerar reparations- och underhåll.
Gösking PN-100 är utrustad med
stora hjul & däckutrustning från
Trelleborg, anpassad för 40km/h med
hydrauliska bromsar.
De stora hjulen i kombination med en
axel är mycket skonsamt i växande
gröda. De integrerade hjulhusen i
tanken ger ett mycket kompakt
ekipage med god framkomlighet.

Standard-utrustning PN-100:
1. Säkerhetsventil med överfyllnadsskydd
1. Manometer
2. Siktrör för nivåkontroll
3. Italiensk JUROP kompressor
Hydraulisk kran monteras
3. PTO-axel med vidvinkel
bak på tunnans vänstra
4. Stödben höj/sänkbart
eller högra sida
5. Eco oljefrånskiljare med ljuddämpare
6. Höger och vänster flänsuttag
7. Integrerade stänkskärmar
8. Däck 750/60-30,5 TRELLEBORG
8. Hydrauliska bromsar samt handbroms
9. Bakre manlucka 600mm
9. Hydraulisk spridarventil av giljotin-typ
9. Snabbkopplad exakt-spridare
Exakt-spridare
10. 2 st 3 meters sugslangar med snabbkoppling
11. Roterande varningsljus
12. Hel-galvaniserad tank med invändiga förstärkningar
13. Övre fyllnadslucka 200mm

JUROP - Kompressor

GÖSKING - En god investering för den enskilda lantbrukaren!
Till en låg kostnad kan du köra din egen gödsel när du själv önskar och även
på entreprenad för tömning av avloppsbrunnar hos villa & sommarstugeägare.
Den stora kapaciteten ger även möjlighet till en mängd olika användningsområde såsom: evakuering av vatten vid översvämning, släckningsarbete vid
ex. skogsbränder, bevattning m.m.
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PN-100 levereras med riklig utrustning
som standard, såsom:
in/utvändigt galvaniserad tank,
Italiensk kompressor, rejäl däckutrustning, bromsar, säkerhetsventiler,
sugslang 2x3m.
Modellen PN-100/2-S är utrustad med
en större kompressor och ett fyllningsrör eller kran. Se sid 54.
Modell:
Art.nr
Tankvolym Liter
Längd
Bredd
Höjd
Spårvidd
Vikt Kg
Kompressor
Kompr. kapacitet l/min
Bromsade hjul
Handbroms
Hjulutrustning
Fabrikat
Axel utr.
Drag
PTO-axel
Spridare
Stödfot
Sugslang m
Pris

PN-100/2
07037
10000
7300
2670
2900
1800
3700
JUROP M
9000
Ja hydraulisk
Ja
750/60-30,5
Trelleborg
Enkel FAD
Roterande ögla
Vidvinkel
Exakt-spridare
Ställbar
2x3
208.600:-

Modell:
PN-100/2-S
Vikt Kg
3800
Kompr. kapacitet l/min
11000
Övriga spec se PN-100/2 ovan
Med dockningsarm:
Fyllningsrör Höger
Ja
Dockningsstation
1 st Ingår
Art.nr 07040
265.700:Med kranarm (i stället för dockningsarm):
Kranarm bakre vä/hö
Ja
Art.nr 07048
281.400:Tillbehör:
Hydraulisk kran för sugslang
Art.nr 07049
Pris

46.400:-

