1. FREZELE MUELLER PENTRU PÂRTII
DE SCHI FOND

Sunt ideale pentru tractoare și vehicule agricole și oferă clienților
noștri noi posibilități de a crea trasee de schi fond și trasee pentru
drumeții de iarnă în plus față de destinația lor convențională.
Acestea se pot folosi împreună cu echipamentul convențional.
Datorită manipulării simple și flexibile, acestea pot fi utilizate,
printre altele, în vederea organizării evenimentelor în orașe și
stațiuni, pe terenuri de golf și hipodromuri de curse.

2. PLACĂ DE NIVELARE A PÂRTIILOR
DE SCHI FOND

Poate fi folosită în mod obișnuit împreună cu orice utilaj pentru
întreținerea pârtiei de zăpadă.
Sunt disponibile diferite tipuri de plăci:
• SP30
• SP40
Placa de nivelare este disponibilă în versiune standard sau
în versiunea pentru zăpadă mai puțină.

3. FREZE LF MECANICE

Folosite ca accesorii pentru toate tipurile de tractoare, acestea impresionează prin raportul
preț-performanță care este imbatabil, fiind o alternativă rentabilă la mașinile convenționale
de nivelare a zăpezii.
UTILIZARE PENTRU AMENAJAREA ȘI ÎNTREȚINEREA:
• traseelor clasice de schi fond
• traseelor montane pentru drumeții de iarnă
• zonelor de parcare
AVANTAJE:
• costuri reduse de investiții și de exploatare
• pregătirea și protejarea solului
• întreținerea drumurilor și a căilor de acces.
DATE TECHNICE:

Tip

Axul frezei

Lățimea de lucru

Mod fixare

Putere
tractor

Lf120m

120cm (47")

180cm (71")

Cat. 1/2

40 HP

Lf160m
Lf200m
Lf240m

160cm (63")
200cm (78")
240cm (95")

220cm (87")
260cm (102")
300cm (119")

Cat. 1/2
Cat. 2
Cat. 2/3

45 HP
50 HP
75 HP

Lf280m

280cm (110")

340cm (134")

Cat. 2/3

90 HP

Lf320m

320CM (126")

390CM (154")

Cat. 3

120 HP

Acționare: ax cardanic 540 / 540E / 1000 rpm
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4. FREZA LF HIDRAULICĂ

Freza hidraulică este un accesoriu compatibil cu vehiculele stradale municipale și este este acționată
hidraulic, fiind o soluție versatilă pentru trasee de iarnă și pentru spații reduse ca dimensiune.
DATE TEHNICE:

Tip

Axul frezei

Lățimea de lucru

Mod fixare

Putere tractor

LF120H

120cm (47")

180cm (71")

Cat. 1/2

45 HP

LF160H

160cm (63")

220cm (87")

Cat. 1/2

50 HP

LF200H

200cm (78")

260cm (102")

Cat. 2

60 HP

LF240H

240cm (95")

300cm (119")

Cat. 2/3

90 HP

Acționare: pompă hidraulică cu presiune până la 350 bar cu debit al uleiului de la 55 l/min până la 90 l/min

5. LAME FRONTALE

LAME FRONTALE PENTRU TRACTOARE:
• LAME CU 8 POZIȚII DE LUCRU
• Lățime 150/190/210/240 cm (înălțime 70 cm)
• Categorie Cat. 1/2 (ISO 8759-1)
• LAME CU 12 POZIȚII DE LUCRU
• Lățime 280/320/360/400 cm (înălțime 70 cm)
• Categorie Cat. 2 (ISO 8759-1)
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DATE TEHNICE:
• LAMĂ CU 8 POZIȚII DE LUCRU ȘI ARIPIOARE FIXE:

Tip

Lățime

Lățime cu aripioare

Mod fixare

Putere tractor

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

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

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

Cat. 1/2
Cat. 1/2
Cat. 2
Cat. 2

40 HP
45 HP
50 HP
75 HP

• LAMĂ CU 12 POZIȚII DE LUCRU ȘI ARIPIOARE HIDRAULICE:

Tip

Închidere

Deschidere

Mod fixare

Putere tractor

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

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

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

Cat. 2
Cat. 2
Cat. 2
Cat. 2

75 HP
100 HP
140 HP
160 HP

6. ACCESORII FREZĂ LF

ARIPIOARE LATERALE SF – pentru amenajare și întreținere pârtii de schi
Pentru freze Mueller’s noi și în exploatare
Kit de aripă laterală format din
• aripioare laterale mobile hidraulice
• placă de montaj stânga/dreapta
• supapă de siguranță a cilindrului hidraulic
KIT DE NIVELARE SP
Pentru freze Mueller’s noi și în exploatare
KITUL DE NIVELARE Mueller’s SP pentru trasee
perfecte cu zăpadă în orice condiții
Setul piese de nivelare traseu este compus din:
• plăcuța hidraulică reglabilă cu caneluri
• plăcuța de reglare a șinei SP30 sau SP40
• supapă DVB pentru o presiune de contact constantă

ADAPTOR PIVOTANT SB
Pentru freze Mueller’s LF 160/200/240/280/320
Tipuri de adaptori pivotanți:
• adaptor SB2 Cat. 2
• adaptor SB3 Cat. 3
• adaptor cu sau fără lagăr central

3

7. DERULATOR PLASĂ DE SIGURANȚĂ

- simplifică montarea și rularea plaselor de siguranță în domeniul schiabil.
AVANTAJE:
• conectarea la lama din față a ratrakului
• conectarea la tractoare cu cârlige în trei puncte
• lățimea rolei: până la 2900 mm
• ușor de utilizat - rulare / derulare / stop
• viteza de rulare reglabilă
• supapa de siguranță pentru oprire de urgență
• construcție solidă cu țeavă rectangulară de 80 mm
ACȚIONARE:
• motor hidraulic cu reductor
• cuplă hidraulică rapidă BG3 (dimensiunea 3) pentru furtun de presiune și
ulei de scurgere
• presiunea hidraulică maximă 180 bar la debit de ulei de 30 l/min

8. ȘENILE TRACTOARE

Șenile tractoare pentru amenajare și întreținere:
• Pistă patinaj / Trasee clasice
• Pârtii pentru sănii, teleschiuri pentru copii
AVANTAJE:
• Aderență maximă pe zăpadă naturală și artificială și
distribuție uniformă a presiunii de contact
• Protecția solului cu zăpadă mică
• Este posibilă funcționarea pe tot parcursul anului și
conducerea utilajului pe drumuri
Șenile utilizate de vehiculele mici pentru
amenajare și întreținere:
• Trasee pentru drumeții de iarnă
• Trasee înguste în zone împădurite
AVANTAJE:
• Face posibil accesul în zone greu accesibile
• Stabilitate mai mare
• Îmbunătățirea tracțiunii

9. LAME PENTRU ZĂPADĂ ȘI FREZE SUFLANTE
DE ZĂPADĂ
AVANTAJE:
• Adecvate și ușor de utilizat cu diferite tipuri de vehicule
• Se montează rapid și ușor
• Design inovator cu caracteristici moderne
• Conectare la legătura frontală sau placa vehiculelor mici
• Certificat CE
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COMENZI
Tracktech Sp. z o.o.
ul. Ks. A. Siudy 11
34-436 Maniowy, Polonia

M: +48 737 350 116
M: serwis@tracktech.pl

