
ROZMETADLA STATKOVÝCH HNOJIV

Charakteristika rozmetadel 

● stabilní nosný rám profilu V 

● podvozek s velkými rozměry pneumatik

● vzadu uložená náprava pro optimální rozložení zatížení

● ochranná mřížka na přední stěně

● hydraulicky ovládaná zadní stěna

● jednodílné bočnice 40 nebo 50 cm vysoké s možností zvýšení o 40 cm

● pohon rozdružovacích válců s pojistkou proti přetížení a volnoběžkou

● podlahový dopravník se dvěmi nebo čtyřmi řetězi a automatickým napínáním řetězů

● hydraulicky poháněný podlahový dopravník s nastavitelnou rychlostí při vyprazdňování

● demontovatelné rozmetací ústrojí pro možnost využití stroje pro dopravu sypkých a tuhých materiálů

● možnost vybavení stroje příslušenstvím na přání (hydraulicky ovládaná zadní stěna, pneumatiky, ...)

● F2 – provedení se dvěmi vodorovnými rozdružovacími válci

● F4 – provedení se čtyřmi svislými rozdružovacími válci

TWIST

ROZMETADLA STATKOVÝCH HNOJIV
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Počet řetězů dopravníku

Rozchod kol (mm)

Tandemová náprava

Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.

Technické údaje

ČTYŘLÍSTEK PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ

Firemní zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

A. Pöttinger s. r. o., Dominikánské nám. 4/5, 602 00 Brno, tel. + fax: 00420/542 216 790

e-mail: pottinger@pottinger.cz, www.pottinger.cz

Dovozní zastoupení pro Českou republiku Dovozní zastoupení pro Slovenskou republiku Obchodní zastoupení

Rozmetadla TWIST jsou
určená pro rozmetání
statkových hnojiv,
drůbežího trusu
i kompostů a při
demontáži
rozmetacího 
ústrojí i pro
dopravu sypkých
a tuhých
materiálů.

TWIST – VÝKONNÁ TECHNIKA SE STABILNÍ KONSTRUKCÍ

Provedení se čtyřmi
svislými rozdružovacími

a rozmetacími válci
pro stejnou

strukturu částic
a rovnoměrný

rozhoz.

Agrozet Česká Budějovice, a.s.

www.agrozet.com

ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s.

Agrotradegroup, s.r.o., Rožňava

www.agrotradegroup.sk

Rozmetací lopatky
jsou vyrobeny ze
zušlechtěného
materiálu
o šířce 5 mm.

SOME Jindřichův Hradec, s.r.o.

www.somejh.cz

SOME Slovakia, s.r.o., Holíč

www.somejh.cz


