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Western Gödselspridare

GEDIGEN KUNSKAP
LÅNG ERFARENHET
HÖG SERVICENIVÅ
PREMIUMPRODUKTER

Western
Gödselspridare
Stabila spridare
Western Gödselspridare har en kapacitet på 9-20 ton. Vagnen transporterar gödsel till fälten och
sprider effektivt. Spridarvalsarna och växellådan är monterade i en kraftig stålram, bultad på
vagnen. Vagnen har dessutom rivtänder av härdat stål samt hydraulisk drivning av bottenmattan
med överbelastningsskydd. Denna typ av spridare kännetecknas av en skakande rörelse som
finfördelar material, och hög prestanda och hållbarhet.

9DS
Lastkapacitet, ton
Volym rågat, m3
Längd lastlåda, m
Sidohöjd lastlåda, m
Lastningshöjd, m
Antal hjulaxlar
Total längd, m
Max bredd, m
Max höjd, m
Effektbehov, hk
Egenvikt, kg

9
9,6
4
1,25
2,5
1
6,8
3
3,2
100+
3 700

12DS
12
13,7
5,7
1,25
2,6
1
8,5
3,1
3,3
125+
5 200

16DS
16
16,8
6,6
1,25
2,6
1
9,4
3,1
3,3
150+
6 200

16DST

20DST

16
20
20,6
25,6
6,6
6,6
1,25
1,55
2,8
3,1
2
2
10,3
10,3
2,6
2,6
3,6
3,6
kontakta oss för info
8 500
9 000

Western Gödselspridare
Western’s fördelar för dig
•

Fjädrande dragstång

•

Reverserbar bottenmatta

•

Mycket robust och kraftig konstruktion

•

Självspännande bottenmatta

•

Kraftiga stolpar och överliggare

•

Kraftiga medbringare, kan bytas utan verktyg

•

Bottenplåt 6 mm, sidoplåt 4 mm

•

Liten risk för urkuggning om medbringare böjs

•

Drivaxlar till mattan av 60 alt 80 mm

•

Gummitätning mellan framstam och botten

homogent stål, beroende på modell

•

Kraftig hydraulisk baklucka med
gummitätning i botten

•

Självrensande drev av seghärdat stål

•

Säkerhetskoppling på drivaxeln till

•

Raka och vridna knivar av härdat stål

växellådan

•

Kraftig hjulaxel med hydrauliska trumbromsar

Bottenmatta med 2 kraftiga kättingar i

•

Parkeringsbroms

härdat stål, 16-20 mm

•

Automatisk skyddsplåt för baklamporna

Bottenkättingar med totalt 50/100 tons

•

LED-belysning och reflexer

brottstyrka

•

Kraftig stege på insidan, infällbar

Steglös hastighetsstyrning av bottenmatta

•

Stälblästrade, rostskyddade, 2-komponent

•
•
•

lackerade

Kraftig bottenmatta

Fjädrande dragstång

Gummitätning mellan framstam
och botten samt vid baklucka

Western Gödselspridare
Tillvalsutrustning
Westerns Gödselspridare är
redan i standardutförande
välutrustade för sina
arbetsuppgifter. Vill du öka
flexibiliteten och möjligheterna
ytterligare, finns det en mängd
tillval du kan göra för att anpassa
spridaren efter just dina behov.
Vågceller.
Passar alla modeller

Luftbromsar.
Passar alla modeller

Sidoförhöjning 30 cm.
Passar modell DS

Centralsmörjning manuellt eller
automatiskt.
Passar alla modeller

Här visas några exempel.
För fler alternativ, ta kontakt med
din säljare.

Medstyrande axel.
Passar 2-axlade modeller

Fler tillval & utrustningar:
•
•
•
•
•

Scharmüller kulkoppling, 80 mm
Scharmüller dragögla, 50 mm
Vevbart stödben
Hydrauliskt stödben
Bakre drag med sprint

Etebra Maskin & Vagn AB
Larssons Väg 11
561 91 Huskvarna
036-33 66 990
info@etebra.nu
www.etebra.nu

•
•
•
•
•

Bakre drag med uttag för el och broms
Blixtljus
Stoppklossar
Alternativa hjul
Alternativa färger

Kontakta oss för mer info
om utrustning

