
door wielen aangedreven

Strooicombi

K 51



De ideale strooier, het hele jaar door

A G R A R T E C H N I K

KOMMUNALTECHNIK

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

D-76545 Sinzheim · Postfach 1162

Telefon +49 (0) 7221/985-0 · Telefax +49 (0) 7221/985-200

e-mail: info@rauch.de · www.rauch.de

Wijzigingen die dienen voor verbetering, voorbehouden.

Uw RAUCH-dealer
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De strooicombi K51 van Rauch voldoet aan alle eisen van de moderne

strooitechniek. Nauwkeurige dosering en exacte verdeling van verschillen-

de strooimiddelen zoals zout, zand, split, mest, zaad

en oliebindmiddelen zijn net zo vanzelfsprekend als

precies randstrooien.

Het roerwerk met de flexibele roervingers van hoog-

slagvast kunststof zorgt voor een gelijkmatige toevoer

van het strooimiddel naar de doseeropening. De

gemakkelijk te bereiken bedieningshendel maakt een

fijne genuanceerde hoeveelheidsinstelling mogelijk.

De strooischijf van

edelstaal met ver-

stelbare strooi-

schoepen zorgt voor een exacte verde-

ling van het strooimiddel over de

gewenste werkbreedte. 

De aandrijving van de strooischijf en

het roerwerk gebeurt via de twee

loopwielen. De luchtbanden en diffe-

rentieeloverbrenging zorgen voor

aangenaam en veilig rijden en keren,

ook bij volle belading. Het loskoppe-

len van de aandrijving van het roerwerk tijdens ritten naar de plaats

van bestemming of bij strooionderbrekingen beschermt het strooi-

middel en voorkomt snelle slijtage van de roervingers.

De strooicombi K51 is standaard uitgerust met een duwgreep voor het

duwen en trekoog voor het trekken met een kleine tractor. Bij smal

strooien over een werkbreedte van 0,5 m of breed strooien over 6 m, de

strooicombi K51 heeft voor iedere toepassing de optimale oplossing, met

grote actieradius en groot vermogen.

Hoogwaardige corrosievrije materialen, zoals kunststof en roestvast staal,

staan garant voor waardebehoud en een jarenlange probleemloze werking

van de strooier.

Tankinhoud 55 l

Leeggewicht 24 kg

Max. nuttige belasting 60 kg

Vulhoogte 730 mm

Spoorbreedte 580 mm

Strooibreedte 0.5 – 6.0 m

Aanbev. strooisnelheid: tot 6 km/h

Aandrijving via beide loopwielen

Koppelen aan trekker trekoog

Alle voordelen in één oogopslag

Nauwkeurig langs de rand strooien

Aandrijving via beide loopwielen met

luchtbanden, daardoor minder kracht

nodig bij het duwen of trekken

Strooibreedtes van 0,5 tot 6,0 m

Eenvoudige instelling van het strooi-

beeld bij verschillende strooimiddelen

Los te koppelen roerwerkaandrijving

ontziet het strooimiddel en voorkomt

slijtage van de roervingers

Een in hoogte verstelbare dissel zorgt

voor de aanpassing aan tractor en

gebruiker
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K51 bij het randstrooien

K 51


