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Koš příjmový KRM1200 



Stroj na příjem zeleniny nebo ovoce s možností  vykládky se zadním sklápěním od přívěsu nebo jiné manipulační techniky. Je postaven na stabilním svařovaném ocelovém rámu s 
povrchovou úpravou z profilovaného plechu. Koš je vybaven dvěma koly a odnímatelnou ojí pro přepravu na krátkou vzdálenost pomocí vysokozdvižného vozíku nebo 
zemědělského traktoru. Dopravní pás 120 cm / 170 cm široký, s nosiči. Plynulá regulace rychlosti pásu v rozsahu 0,5 m až 4,5 m / min umožňuje přizpůsobit výkon stroje jiným 
strojům v technologické lince. Příjmové koše jsou vybaveny 7 prosévacími (čistícími) válci (ve 3pásových verzích s dalšími 7 třídicími válci). Prosévací a třídicí válce šířky 140 cm / 
190 jako standardní spirálové, gumové nebo PU válce s možností plynulého nastavení drážek.
Základní parametry:

• rozměry podle výkresů
• Napájení 3x400 V + N + PE
• přijímací pásky 2,45 m (pro KRM 1200)
• pásky přijímající 3,5 m (pro KRM 1700)
• •nstalovaný výkon:

KRM 1200 -------- 5kW MODEL 06.0 375.000,-

KRM 1200-3T ----7 kW MODEL 06.1 472.000,-

KRM 1700 --------8 kW MODEL 06.2 520.000,-

KRM 1700-3T---- 9 kW   MODEL 06.3 620.000,-

Základní vybavení: 

• plynulá regulace rychlosti hlavního pásu v rozsahu 0,5 m / min až 4,5 m / min
• 7 prosévacích válců s nastavením mezery v rozmezí 5-45 mm
• 7 třídicích válců s nastavitelnou roztečí 5-75 mm (ve verzích 3T)
• nastavení sklonu
• nezávislý elektrický pohon každého válce
• hydraulické nastavení rozteče drážek - ruční čerpadlo

Volitelné vybavení:

• regulace rychlosti válce
• plynulá regulace rychlosti příčného pásu
• polyuretanové válečky
• senzor tloušťky vrstvy (automaticky reguluje rychlost pásky)
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KRM 1200, KRM 1700 2-PÁSOVÁ VERZE rozměry
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Rozměry 3-PÁSOVÝCH VERZÍ KRM 1200-3T, KRM 1700-3T:
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Koš příjmový KRM 1200, KRM 1 200-3T, KRM 1700, KRM 1700-3T




