LADER

Нашата гама от инструменти

Олекотена кофа
четвъртита форма

Крокодилен захват

Палетни вилици

Вилица за големи бали

Перфектно подготвени за всеки вид задача
Гъвкави
Убедителни
Просто найдобрите

Люлеещ се кран

Раздаваща кофа

Щипка за бали

Многофункционала кофа
със зъби

Вилица за развиване на бали

Тежка кофа

Сфредел

Кран

Косачки

Звездообразна четка

Щипка за трупи

Транспортна кутия

Вила

Четка за почистване на големи повърхности
Възможност за приложение при
самоуправляващи се превозни
средства,челни товарачи или
с трактори.

Техническа характеристика и данни
Работна ширина
Обща ширина
Минимум изисквания за Хидр.Масло (L)

mm
mm
l

1200
1535
35-50

1500
1835
35-50

1800
2135
35-60

2100
2435
35-60

Стандартно оборудване:
Защита от пръски, 3 подържащи колела, хидравличен мотор,
Четка с диаметър 520 mm, направена от полипрополен,
самонагласяща се и вибрираща за корекций.
Опции:
Събирателна кутия с хидравлично устройство за изпразване.
Възможни скоби: , Евро-кофа, скоби за палетни вилици.Странична четка с възможност
за нагласяне. И двете четки са направени от-подсилена пластмаса или от смес на
палстмаса и тел. Страничната четка има възможност да се използва и като четка за
плевели.
Оборудването може да се монтира и
демонтира само за няколко минути.
Стандартно оборудване:
Самонагласяща рамка за по-добро
приспособяванеto лъм почвените
хоризонти.

Вършеещ мулчер
Вършеещият ни мулчер е хидравлично
монтиран и задвижван за предницата на
превозното средство, не зависимо дали е
на някой от нашите продукти или друг
Неговото представяне е наистина
впечетляващо.
Работна ширина 1330 mm / Обща дължина 1640 mm
Работна ширина 1700 mm / Обща дължина 2000 mm

Техническа характеристика
и данни
Стандартно оборудване:
• Хидравличен мотор за впечетляващи резултати
• Свободни колела в трансмисията за по-добър
живот и очаквания на двигателя,особенно при
смяна с мулчера.
• Помощен валяк със заобелни краища реголируеми
във височина.
• Болт за раздробяващо усторйство
• Ръчни странични предавки за по-трудно достъпни места
• За високо качество при мулчиране
• Изхвърляне на мулчирания материял зад машината
• Верижна завесеа
• Самонагласяще се рамка
• Необходима е 1x двойна макара клапа за да се
избегнат течове от масло по резервоара.

Специално оборудване:
Подходящ за самоуправляващи се превозни средства
Монтиране на всички видове товарачи с адаптер
Свързване с триъгълник CAT 0/1/2/3

Минимум изискване на хидр.масло:35 Л при 180
бара

Дъска за сняг

Ще получите най-добрата дъска за сняг от Талер за перферктно представяне
върху лед и сняг.
Няма значение от полето на работа (земеделски, индустриални или общински), нашата
дъска за сняг е най-добрата.
Много добро разпределение на теглото: само теглото на снегорин се полага на пътя,
теглото на конзолите и монтажната рамка сеносят от превозното средство. Това
намалява износването.
Много здрав и направен за сериозна работа !!!

Техническа характеристика и данни
Стандартно оборудване:
•
•
•
•
•

HARDOX-стомана за по-малко износване
Хидравлично регулиране на работният ъгъл
Най-качествени компоненти
Грундирани и боядисани
Подпорни крака
Странични брони

Опции:
• Светлини
• Предно осрие
направено от
VULKOLLAN

Възможна за товарачи във всички
размери,телехендери и други превозни
средства
Ширина – Дъска за сняг
1200 mm
1600 mm
2000 mm
2400 mm
2800 mm

Работна Ширина
850 до 1000 mm
1200 до 1400 mm
1600 до 1800 mm
2000 до 2200 mm
от 2400 до 2600 mm
От
от
от
от

Работни килограми
около 220 kg
около 245 kg
около 270 kg
около 295 kg
около 340 kg

Раздаваща, кофа с верижен конвейер

Контейнер с разбъркващи шнекове и
верижен раздаващ

под ,докато

просто си карате

Техническа
характеристика и данни
Ширина на кофата
Кофа за разпръскване на Лява и
Дясна срана 1,25 m
Кофа за разпръскване на Лява и
Дясна срана 1,50 m
Кофа за разпръскване на Лява и
Дясна срана 1,70 m

Обща ширина

1250 mm

1550 mm

около 360 kg

1500 mm

1800 mm

около 400 kg

1750 mm

2050 mm

около 425 kg

Стандартно оборудване:
•
•
•
•

Оперираща тежест

Хидравличен мотор за по-добро представяне
Разпръскване до 3м
Не зависимо движение ляво/дясно
Работен обем:
1250 около 1,00 m³
1500 около 1,20 m³
1750 около1,30 m³

Възможност за разпръскване на почти всички материали :
• Слама
• Смес от слама и вода
• Компост
• Каша
• Трици и много други

Прибутвач за храна
Бутането на храна – Бързо и лесно
-

Постоянно смесване и аериране докъто бута купчината
Без не нужно компресиране = Без загуба в качеството
Купът е обикновенно чист от мръсотия,което допринася за качеството му
Местата за хранене са виначи чисти и спретнати

Техническа характеристика и данни
Работна ширина
Монтаж

135 cm

Опериращи килограми

около350 kg

Минимум нужда от масло

минимум 30 l/min

Стандартно оборудване:
• Оправлявано от хидр.мотор
• 3 подпорни колела
• Лесно почистване

Възможност за монтаж на всяакакви видове
машини, не зависимо от марката и модела.

Опции:
• Скоби и адаптери
• Устройство за минерализация
• Барабанен винт за двете страни

Други инструметни и оборудване, по
поръчка. Моля свържете се с нас.

Хват за палетни вилици

Леко товарна кофа

Гребла за подравняване

Кофа с горно исипване
Dealer

Рамка за преместване

Кофа за камани

Вилица с прихващане

4 в 1 кофа

Гумен прибутвач

Кофа с граба

Прибутвач за храна(дъска)

Кофа за копаене
Thaler GmbH & Co. KG
Weidinger Str. 24
84570 Polling
Tel.: +49 (0)8633 50550-0
Fax: +49 (0)8633 50550-10
info@hoflader.com

Technical features and data are subject to change, since we are improving our products at any time.
Illustrations and photos are non-contractual, because they may show optional equipment.

