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Rozrzutnik CS 
- kompaktowy i zwinny

Wytrzymałe listwy ochronne
Zapobiegają uszkodzeniom burt

4 walcowy mechanizm rozrzutu 
zapewnia optymalny obraz rozrzutu 
przy szerokości pracy do 8m

Odchylane burty 
dla wygodniejszego 
załadunku 

Ocynkowana platforma 
Dla długotrwałej ochrony 
przed korozją 

Rozrzutnik CS jest następcą sprawdzonego i niezawodnego rozrzutnika BE. Kompaktowy rozrzutnik CS szczególnie 
nadaje się dla gospodarstw zmechanizowanych. Za sprawą odchylanych burt możliwe jest wykorzystanie maszyny 
również do innych celów.
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Podłoga transportowa
• Bezpieczny posuw podłogi za pomocą jednej ( w CS 

75) lub dwóch ( w CS 95) taśm podłogowych
• Łańcuchy o grubości 10mm i obciążeniu niszczącym 13 

ton na łańcuch 
• Przykręcane listwy podłogi wybierającej 
• Drewniana podłoga o grubości 25 mm

4 walcowy mechanizm rozrzutu
• Cztery pionowe walce rozrzucające dają szerokość 

pracy 6-8m
• Wachlarzowy kształt zębów rozrzucających zapewnia 

równomierne rozdrobnienie materiału
• Napęd poprzez bezobsługową przekładnię 

Podwozie 
• Oś pojedyncza lub resorowane podwozie tandemowe 

(CS 95) dla najwyższego komfortu jazdy
• Różnorodne możliwości ogumienia 

Solidna konstrukcja zapewniająca wysoką 
wydajność
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Burty i nadstawki 
• Odchylane dla zmniejszenia wysokości załadunkowej
• Elastyczność dzięki możliwości podwójnego wykorzys-

tania maszyny
• Opcjonalnie dostępne nadstawki 400mm dla zwię 

kszenia pojemności 

Napęd podłogi transportowej 
• Przekładnia o wysokim momencie obrotowym z  

napędem hydraulicznym
• Bezstopniowe ustawianie prędkości posuwu za sprawą 

zaworu regulującego na dyszlu

Łączenie punktów smarowania 
• Opcjonalnie dostępne listwy smarujące dla górnego 

łożyska walca rozrzucającego
• Łatwa i wygodna konserwacja maszyny
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Dane techniczne 

Rysunki, dane techniczne oraz wagi na skutek dalszego rozwoju konstrukcyjnego mogą ulec zmianie i dla dostawy nie są zobowiązujące.

CS 75
Przy ogumieniu 520/50 R 17

CS 95
Przy ogumieniu 520/50 R 17

Wymiary 
Długość [m] 6,16 6,96

Wysokość [m] 2,84 2,88

Rozstaw zewnętrzy kół [m] 2,17 2,17

Wysokość załadunkowa [m] 1,75 1,79

Masa własna 
Masa własna od [kg] 2.000 2.300

Dopuszczalna masa całkowita
Dopuszczalna masa całkowita od [kg] 5.700 8.000

Zapotrzebowanie na moc 
Zapotrzebowanie na moc od [PS] 26/35 37/50

Wymiary wewnętrzne skrzyni
Długość [m] 3,70 4,60

Szerokość [m] 1,80 1,80

Wysokość burt [m] 0,50 0,50

Pojemność
Pojemność [m3] 7,5 9,5

Mechanizm rozrzutu
Przejście mechanizmu rozrzutu [m] 1,15 1,15
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