
SENÁŽNÍ VOZY

Charakteristika vozů

● 1,85 m široký sběrač se šesti řadami prstů, vkládacím válečkem a výkyvným kopírovacím kolečkem

● dva hydraulické válce výkyvné oje pro zvednutí sběracího ústrojí do výšky 0,7 m

● masivní vkládací válec s osmi řadami prstů

● řezací ústrojí se 39-ti noži a roztečí nožů 35 mm pro kvalitní řezanku

● patentované jištění každého nože umožňující výkyv nože až o 13 cm

a samočinné vrácení nože do polohy řezání

● nosník nožů výkyvný mimo vůz pro snadnou údržbu a výměnu nožů

● pevný rám se stabilní nástavbou

● podlahový dopravník se čtyřmi řetězy a hustě uspořádanými příčníky

● dvě čidla automatiky plnění ložného prostoru

● elektrohydraulické ovládání Power Control

● odpružená tandemová náprava

● pneumatiky 500/60-22,5 12 PR

● možnost vybavení stroje dalším 

příslušenstvím (řiditelná 

náprava, stropní profily)

● provedení D s rozdružo-

vacími válci

● provedení L s klasickou 

zadní stěnou

TORRO



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

TORRO
VOZY KRÁLOVSKÉ TŘÍDY

ČTYŘLÍSTEK PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ

❶ Široký sběrač s příčným výkyvem a šesti řa-
dami hustě uspořádaných prstů pro enormní
výkonnost.

❷ Mezerami mezi vodícími plechy mohou vypad-
nout menší částice, což chrání nože a zvyšuje
čistotu krmiva.

❸ Patentované jištění spolehlivě chrání každý
nůž. Přední pružiny tlumí náraz cizího tělesa
a zadní pružina vychýlí následně nůž až
o 13 cm.  

❹ Válec s osmi řadami šroubovitě uspořádaných
prstů pro plynulý tok píce a šířkou prstů
10 mm. 

❺ Čtyři řetězy podlahového dopravníku s hustě
uspořádanými příčníky.

❶

❷ ❸

❹

❺

„EASY MOVE“ – řezací ústrojí s výkyvným 
nosníkem nožů pro snadnou údřžbu 
a výměnu nožů.

Objem ložného prostoru (m3) 45 45 51 51 57 57

Objem lož. prostoru – DIN (m3) 28 28 31,5 31,5 35 35

Celková délka (m) 8414 8864 9100 9546 9750 10220

Celková šířka (m) 2550 2550 2550 2550 2550 2550

Celková výška (m) 3970 3970 3970 3970 3970 3970

Hmotnost (kg) 6750 7200 6950 7400 7150 7650

TORRO
4500 L

TORRO
4500 D

TORRO
5100 L

TORRO
5100 D

TORRO
5700 L

TORRO
5700 D

Technické údaje
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