1. FREZY ŚNIEŻNE firmy Mueller do ciągników

oraz pojazdów komunalnych dają naszym klientom
nowe możliwości tworzenia tras biegowych i zimowych
szlaków turystycznych.
Urządzenie to jest dodatkiem do konwencjonalnego sprzętu.
Ze względu na prostą i intuicyjną obsługę, może być używane
między innymi w zakresie przygotowywania wydarzeń
w miastach, na polach golfowych lub torach wyścigowych.

2. PŁYTY do przygotowania tras narciarskich

oraz biegowych:
• mogą być używane z wszystkimi typami ratraków
• dostępne w różnych rozmiarach:
• SP30
• SP40
Ostrza dostępne w wersji standardowej
lub przystosowane do mniejszej ilości śniegu.

3. FREZ MECHANICZNY LF DO CIĄGNIKÓW

To urządzenie o nieporównywalnej wydajności i ekonomiczna alternatywa do konwencjonalnego ratraka
Zastosowanie
Do przygotowywania:
• klasycznych tras do narciarstwa biegowego
• zimowych szlaków turystycznych
• parkingów
Korzyści:
• niskie koszty inwestycyjne i operacyjne
• ochrona srodowiska naturalnego - ochrona gleby
• możliwość przygotowywania tras do kuligów
DANE TECHNICZNE
Typ

Szerokość
wałów frezujących

Szerokość
robocza

Typ zawiesia
3 - punktowego

Moc
maszyny

Napęd: PTO-wał 540/540E/1000 rpm
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4. FREZ HYDRAULICZNY LF

Urządzenie do pojazdów komunalnych charakteryzuje się napędem hydraulicznym.
Jest uniwersalnym rozwiązaniem dla zimowych szlaków turystycznych.
DANE TECHNICZNE

Napęd: pompa hydrauliczna do 350 bar przy 55 l / min. lub 90 l / min. prędkości przepływu oleju

5. PŁUGI ŚNIEŻNE
Przednie pługi do ciągników :
• 8- pozycyjne
• Szerokość 150/190/210/240 cm (wys. 70 cm)
• Kategoria kat. 1/2 (ISO 8759-1)
• 12- pozycyjne
• Szerokość 280/320/360/400 cm (wys. 70 cm)
• Kategoria kat. 2 (ISO 8759-1)
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DANE TECHNICZNE
• 8 - pozycyjne ostrza ze sztywnymi skrzydłami

Typ

Szerokość
robocza

Szerokość wraz ze
skrzydłami

RS8- 150
RS8-190
RS8-210
RS8-240

150cm (59")
190cm (75")
210cm (82")
240cm (95")

190cm (75")
230cm (90")
250cm (98")
280cm (110")

Typ zawiesia 3punktowego

Moc
maszyny
40
45
50
75

• 12- pozycyjne ostrza z hydraulicznymi skrzydłami

Typ zawiesia 3punktowego

Typ

Zamknięte

Otwarte

RS12-280
RS12-320
RS12-360
RS12-400

250cm (98")
280cm (110")
320cm (126")
360cm (142")

280cm (110")
320cm (126")
360cm (142")
400cm (157")

Moc
maszyny
75
100
140
160

6. AKCESORIA DO FREZÓW LF

Boczne skrzydła SF – do optymalizowania prac na stokach narciarskich
Do nowych i obecnie eksploatowanyvh frezów Mueller.
Zestaw bocznego skrzydła składa się z:
• hydraulicznie ruchomego skrzydła bocznego
• płyty montażowej lewej / prawej
• zaworu bezpieczeństwa na siłowniku hydraulicznym
Zestaw do tworzenia tras biegowych
Do nowych i obecnie eksploatowanych frezów
Mueller. Zestaw gwarantuje idealny tor w każdych
warunkach śniegowych
Zestaw skąłda się z:
• hydraulicznie opuszczanej płyty
• płyty wytyczającej tor SP30 lub SP40
• zaworu DVB zapewniającego stałe ciśnienie styku

Adapter Pivot SB
Do frezów Mueller LF 160/200/240/280/320
Typy adapterów:
• SB2 Kat. 2 adapter
• SB3 Kat. 3 adapter
• z łożyskiem środkowym lub bez
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7. ZWIJARKA SIATEK OCHRONNYCH

ułatwiająca zwijanie siatek bezpieczeństwa na terenach narciarskich.
KORZYŚCI:
• montowana na pługu ratraka
• montowana do ciągników za pomocą zawiesia trzypunktowego
• szerokość zwijania: 2900 mm
• łatwa w użyciu - zwijanie / rozwijanie / zatrzymywanie
• regulacja prędkości zwijania
• zawór bezpieczeństwa zatrzymania awaryjnego
• masywna konstrukcja wykonana z profilu kwadratowego o średnicy 80 mm
NAPĘD:
• silnik hydrauliczny ze skrzynią biegów
• szybkozłącze hydrauliczne BG3 (rozmiar 3) z zabezpieczeniem
przed wyciekiem oleju
• maks. ciśnienie hydrauliczne 180 barów przy przepływie oleju 30 l / min

8. GĄSIENICE DO CIĄGNIKA

Gąsienice do ciagników, pomocne podczas:
• tyczenia tras narciarskich
• przygotowywania tras dla dzieci
ZALETY:
• znakomita przyczepność do podłoża pokrytego sniegiem,
bardzo mały nacisk na grunt zabezpieczający przed
zapadaniem się maszyny.
• ochrona podłoża przed zniszczeniem przy niskiej
pokrywie snieżnej
• możliwość użytkowania przez cały rok, nawet na drogach asfaltowych
Gąsienice do pojazdów komunalnych, pomocne przy
wykonywaniu:
• zimowych szlaków turystycznych
• wąskich tras w obszarze leśnym
ZALETY:
• możliwe eksploatowanie maszyn w trudnym terenie
• większa stabilność
• lepsza trakcja

9. PŁUGI ŚNIEŻNE
I PŁUGI ŚNIEŻNE WIRNIKOWE
ZALETY:
• uniwersalne - nadają się do różnych pojazdów
• szybki i łatwy montaż
• innowacyjny design z nowoczesnymi funkcjami
• zaczep do przedniego podnośnika
• certyfikat CE
4

