
Powerful Value. Delivered.

Viena lenta 

LEAD 
THE 
FIELD.

Lentas transportieris

 graudiem  

 un rapsim.

visiem produktiem

 Pārvietojiet visus savus kultūraugus, pat rapsi,
 ar jauno transportieri no Brandt 
 Šī ir pirmā šāda tipa lenta, kas īpaši paredzēta 
 eļļas augu pārkraušanai.

1  Mērķtiecīga uzbūve
Pārvietojiet labību ar pārliecību, izmantojot

Brandt speciāli konstruēto lentu: 

• Industriālā gumijas lenta nenoārdīsies  

 no eļļas augu apstrādes.

• V- formas lentas raksts ar paceltajām 

malām centrē produktu uz lentas.

2  Produkta saglabāšana 3  Viegla tīrīšana
Uzlabotais transportiera dizains novērš 
pārvietojamā materiāla noplūdi tādējādi
 aizsargājot jūsu iekārtu un jūsu ražu: 
 Saaudzīgā transportēšana novērš • 
pārvietojamā materiāla bojājumus,
 kādi parasti rodas pārvietojot produktu 
ar gliemežtransportieri. 
 Blīvējums visā trubas garumā un • 
pieņemšanas piltuvē saglabā jūsu produktu 
uz lentas. 
 Specializēta blīvēšana kritiskajos punktos• 
 ievērojami samazina graudu noplūdi 
salīdzinājumā ar standarta transportieriem..

Transportiera pašattīrīšanās sistēma 
samazina līdz minimumam manuālo iekārtas
tīrīšanas nepieciešamību:

• Pašattīrīšanās sistēma atttīra lentu 
  kritiskajos punktos, praktiski novēršot 
  smalkā produkta uzkrāšanos.
• Ruļļu aizsargs un tīrītājs attīra lentu tās 
  aizmugurē.

• Noņemama plāksne zem S tipa piedziņas
  ļauj viegli notīrīt piedziņas rullīšus un 
  aizsargā motoru.



LENŠU TRANSPORTIERIS GRAUDIEM UN RAPSIM. 

SPECIFIKĀCIJA

Uzlabota LP+ Field transportiera šasija

Pārbaudīts sniegums darbībā!

Ražība līdz 204 t/hr (Kvieši) 

35 zirgspēku motora jauda.

EZTRAK spriegošanas un kontroles
sistēma

Saglabā lentu izlīdzinātu un nodrošina 
tās pareizu spriegojumu. 

Pieņemšanas piltuves augstums 19.05 cm 
un 35.56 cm paceltā stāvoklī

Standarta EZMOVE-pašgājējs 

Optional All-wheel Drive EZMOVE 

1547LP+

Ražība (t/h) līdz 204 t/h(Kvieši) līdz 204 t/h(Kvieši)

Jauda 35 zs 35 zs

Izmēri

Lentas platums 38.1 cm 38.1 cm

Transportiera garums 14.33 m 15.85 m

Augstums paceļot 6.93 m 7.52 m

ar EZMOVE 6.91 m

Aizsniedzamais attālums paceltā stāvoklī 6.35 m 7.16 m

Aizsniedzamais attālums nolaistā stāvoklī 7.6 m 7.92 m

Transportēšanas augstums 3.71 m 4.8 m

Transportēšanas garums 15.14 m 17.15 m

Pieņamšanas aizsniegšana 4.72 m 4.72 m

ar EZMOVE 4.67 m 4.45 m

Riepu bāzes platums 2.38 m 2.38 m

Svars 1065 kg 1174 kg

Sakabes svars bez EZMOVE) 145 kg 136 kg

Caurules diametrs 25. cm 25.4 cm

Papildus aprīkojums

Hidrauliskā vinča Papildus opcija Papildus opcija

Vēja sargi Standarta kompl. Standarta kompl.

Lenta Eļļas izturīgā Eļļas izturīgā

Piedziņas sistēma S-tipa piedziņa S-tipa piedziņa

Pieņemšanas piltuve

Piltuves veids Zema profila Zema profila

Piltuves izmēri (L x H) 91.4 cm X 77.8 cm 91.4 cm X 77.8 cm

Piltuves augstums(nolaistā stāvoklī) 19.05 cm 19.05 cm

Piltuves augstums(paceltā stāvoklī) 35.56 35.56

Papildus aprīkojums
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Zema profila pieņemšanas piltuve

nolaistā stāvoklī  

Stūres pastiprinātājs ar kursorsviru
nodrošina labāku vadību ar mazāku piepūli

Papildaprīkojumā visu riteņu piedziņa 
EZMOVE

Uzlabota visurgājēja veiktspēja ļauj operatoram
viegli pārvietot graudu transportieri pa jebkādu 
zemes segumu. 

1552LP+

Veiktspēja


