VOLUME (M3)

VERMOGEN (PK)

LENGTE (CM)

BREEDTE (CM)

HOOGTE (CM)

VSL 14

14

210

826

250

280

VSL 16

16

210

815

250

300

VSL 18

18

210

855

250

320

NO.
0

ECO
NA

DESCRIPTION OF CHANGE
שרטוט חדש

UITGERUST MET:

STANDAARD SPECIFICATIES

NAME
Jonathan B

DATE
15.11.16

Spiraalfrees 200cm breed met 65 messen

•

Sauer Danfoss hydrauliekmotoren voor frezen en mengen

•

Edelstaal in de mengbak, 1m hoog, levenslange garantie

•

Bosch Rexroth hydrauliekmotoren voor rijaandrijving, 25 km/u

•

I-Feed Good M1515 weegsysteem met één display
en drie weegstaven

•

Nieuw model cabine met fingertip-control, geluidsarm,verwarming,
optimaal zicht rondom

•

Edelstaal achter de spiraalfrees

•

Bestuurdersstoel Grammer model Maximo XXL

•

Hydraulisch bedienbare freesbeschermkap

•

Banden achter 400/70R22.5

•

Invoertunnel uitgerust met rubber invoerband, 495 mm. breed

•

Banden voor 385/65R22.5

•

Eén verticale mengvijzel, linksom draaiend

•

Voorverwarmingsysteem voor hydrauliekolie

•

10 st. parabolisch gevormde messen van hoogwaardig staal op vijzel

•

Platform met opstap voor zicht in de mengbak

•

Zware planetaire mengvertraging, twee versnellingen
20-44 omw/min

•

Opstakelbeveiliging aan de achterbumper

•

•

Drie hydraulisch bedienbare contramessen

Cameraset met één monitor en twee camera’s voor zicht in
mengbak en achter de machine

•

Hydraulisch werkende losdeur links voorin met edelstaalbehuizing
en C55 ketting

•

Deutz TCD 6.1, 210 PK, 6 cylinder, TIER IV-Final

•

Bosch Rexroth wielaandrijving met gewone rem en parkeerrem

•

Geveerde voor- en achteras (Iveco) met hydraulische beremming

•

Spiraalfrees drum uit edelstaal

•

Dubbele uitwerper op mengvijzel

•

Zijwanden invoertunnel uit edelstaal

•

Verwarmde buitenspiegels 1 links, 2 rechts

•

Sperr-differentieel

•

Elektrisch verstelbare rechter buitenspiegel

•

Overkookrand

•

Airconditioning

•

Extra schokdemperset, 4 stuks

•

Accumulator onder cylinder freesarm

•

Donaldson Top Spin voorfilter

•

Magneethouder incl. 2 rijen neodym magneten (onder)

•

Extra losdeur rechts voor, met edelstalen afvoerband en C55 ketting

•

Hydraulisch opklapbare afvoerband, 110cm breed, met C55 ketting

•

Hydraulische invoer mineralen/vitamines in mengbak

•

Magneet op mengvijzel

•

Automatisch smeersysteem

•

Edelstaal ca. 10 cm. breed op mengvijzel

•

Diverse weegsystemen

•

40 km/u. snelgang
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CABINE EN CAMERASYSTEEM

Vanuit de ergonomisch gevormde cabine heeft de bestuurder een goed en helder zicht rondom de machine tijdens het werken. De bediening van

OPTIES:

607

400/70R22.5

DEALER STEMPEL:

de diverse functies en weegsysteem gaat middels een overzichtelijk bedieningspaneel en controle-display.

De RMH VSL voermengwagens zijn standaard uitgevoerd met een camerasysteem. Vanaf een duidelijk display in de cabine zorgt 1 camera voor
goed zicht in de mengbak en een tweede camera voor zicht achter de machine bij het achteruit rijden.
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TYPE

VSL

ERGONOMISCHE CABINE

LAAG BRANDSTOFVERBRUIK

STRUCTUUR BEHOUDENDE FREES

LOSSEN

De machine heeft een 200 cm brede spiraalfrees. Deze frees met

Het product wordt gelost via een standaard grote hydraulisch

speciaal gevormde messen zorgt voor een stuctuurbehoud van de

bedienbare losdeur en losband met C55 ketting links voor.

producten. Met slechts 60 messen op de frees wordt een hoge

Optioneel is een losdeur rechts voor mogelijk, ook een schuifbare

laadcapaciteit gegarandeerd. De frees wordt door een hydraulisch

of opklapbare afvoerband zijn mogelijk.

bedienbare klep afgeschermd.

De RMH VSL zelfrijdende voermengwagens zijn

STRUKTUURBEHOUDENDE FREES

compacte machines die bij uitstek geschikt zijn voor
kleine en middelgrote bedrijven. De superieure besturing
zorgt ervoor dat deze machine zeer wendbaar is.

•

Edelstaal achter spiraalfrees

•

Frees drum uit edelstaal

•

Nieuw model cabine

De RMH VSL wordt aangedreven middels een Deutz
type TCD6.1, 210 Pk, TIER IV- Final. Door alle belangrijke
componenten, zoals de motor, hydrauliekpompen, koelers,
etc., achterop de machine te monteren, wordt een lange

EDELSTAAL ACHTER FREES

levensduur verzekerd en is de machine erg toegankelijk

MENGEN
Via een rubber invoerband komt het product in de kuipvormige mengbak. Deze heeft standaard aan de binnenzijde ca. 1 meter hoog

voor het onderhoud. Tevens is hierdoor het geluidsniveau

edelstaal, waarop een levenslange garantie gegeven wordt. De verticale mengvijzel heeft 2 mengsnelheden en is voorzien van edelstaal

in de cabine laag.

op de buitenrand. In combinatie met de 9 parabolisch gevormde verstelbare snijmessen, zorgt dit voor een homogeen, luchtig mengsel.

STANDAARD
Achter frees

Mengbak (ca. 1 meter hoog)

OPTIONEEL
Buitenste segmenten mengvijzel
(ca. 10 cm breed)

UITGEVOERD MET EDELSTAAL

Mechanisch bedienbare tegenmessen zorgen voor extra snijcapacitieit.

