STROLL –

Maszyna do zakładania trawników
Napędzana elektrycznie z akumulatora modułowa maszyna
do zakładania trawników jest to kombinacja elektrycznego
walca i doczepianego siewnika

ERDING

RM
N GE

AS
E
CHIN

N

M

B

EI

MAD

ANY
AU

OT

H

M

STROLL – Walec Elektryczny
Wydajny zabieg walcowania bez wysiłku

DANE TECHNICZNE I MECHANICZNE
Wymiary (Szer.xGłeb. x Wys)

79 x 46 x 160 cm

Przekrój przez korpus walca

46 cm

Maks. prędkość robocza
Wydajność powierzchni
na jednym ład. akmulatora

5,5 km/h
ca. 3.000 - 3.500 m2

Ilość napędów

2 St.

Ilość akumulatorów

4 St.

Masa całkowita

205 kg

DANE ELEKTRYCZNE
Moc

900 W

Napięcie robocze

24 V DC

Czas pracy akumulatora
przy 1 naładowaniu

ca. 120 min.

Wydajność akumulatora

700 Wh

Typ akumulatora

Blei-Vlies (AGM)

DANE ELEKTRYCZNE ŁADOWARKI
Napięcie

230 V AC

Czas ładowania
Napięcie wyjściowe
Prąd wyjściowy

7 Goz.
24 V DC
5A

ZALETY URZĄDZENIA
• Szybka i niemęcząca praca dzięki elektrycznemu
napędowi z akumulatora
• Prosta i łatwa obsługa
• Bezstopniowa regulacja prędkości w obu kierunkach
• Praca bez hałasu i emisji (zanieczyszczeń)

Nasz napędzany elektrycznie walec, z podzielonym na
2 części korpusem i dwoma silnikami napędowymi oferuje najwyższą niezawodność w wymagających warunkach. Cztery potrzebne do napędu akumulatory znajdują
sie we wnętrzu walca. Obsługa jest intuicyjna a praca
nie męczy. Bezstopniowa regulacja prędkością i prawie
bezszelestny napęd dają możliwość szczególnie komfortowej pracy. Zabrudzenia i ziemia z poszycia walca
usuwane są podnoszonymi wycieraczkami. Przez zastosowanie podpórki walec może zostać wygodnie odstawiony. Dodatkowe uszy w ramie dają możliwość prostego załadunku i rozładunku oraz bezpiecznego transportu.

STROLL – Siewnik

Optymalne uzupełnienie dla walca glebowego

DANE MECHANICZNE
Wymiary (Sz x Gł. x Wys.)

79 x 69 x 64 cm

Szerokość siewu
Pojemność poj. do wysiewu
Powierzchnia wysiewu na
jednym akumulatorze

72 cm
ca. 30 L (10 kg)
ca. 1.200 - 1.500 m2

Całkowity ciężar

75 kg

Nasz siewnik tworzy optymalne uzupełnienie dla elektrycznego walca. W tej kombinacji powstaje z naszego
walca i siewnika maszyna do zakładania trawnika. Kompaktowa wielkość, oraz prosty montaż i demontaż, dają
dużą swobodę w działaniu i umożliwiają prace na trudno
dostępnych powierzchniach. Zamontowany na przodzie
walec siatkowy spulchnia glebę i napędza równocześnie
wałek siewnika. Dzięki podwójnej rolce iglastej nasiona
są dobrze i równomiernie umiejscawiane w glebie. Nie
wykorzystana część nasion może zostać w łatwy sposób
usunięta z zamykanego pojemnika.

STROLL – Maszyna do zakładania trawników

Efektywny wysiew powierzchni trawiastych
ZALETY URZĄDZENIA
• Komfortowa praca i perfekcyjne kierowanie
• Można stosować na trudno dostępnych powierzchniach
dzięki kompaktowej konstrukcji
• Szybkość i prostota w montażu i demontażu
dająca maksymalną swobodę w działaniu

STROLL – Powerbank 36 V
Dodatkowy akumulator

Nasz Powerbank 36 V dodatkowy akumulator dla
stawiających najwyższe wymagania. Powerbank mocowany jest do uchwytu ramy walca i wystarczy załączyć
go przez wetkniecie wtyczki do ładowania. Przy zastosowaniu elektrycznej maszyny do uprawy można dodatkowo obrobić do 2.500 m² .

STROLL –
Sterowanie Powerbankiem
Specjalnie wymyślone sterowanie dla zastosowania
Powerbank 36 V zabezpiecza komunikacje pomiędzy
systemem akumulatorów w walcu a zamontowanym Powerbankiem. Jest to warunek aby wyposażyć
urządzenie w nasz Powerbank 36 V.ly mounted Powerbank 36 V. It is required for upgrading with our optional
Powerbank 36 V.

DANE TECHNICZNE
Napięcie robocze

36 V DC

Wydajność akumulatorów

612 Wh

Typ baterii
Wydajność powierzchniowa
na jedno naładowanie
Ciężar całkowity

Czas ładowania
Napięcie wyjściowe
Prąd wyjściowy
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ca. 2500 m2
4,0 kg

DANE ELEKTRYCZNE ŁADOWARKA
Napięcie zasilające

DANE KONTAKTOWE PRODUCENTA

Li-Ion

230 V AC
5 Goz.
42,5 V DC
5A

