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RAPTOR, för enkel halmspridning
I över 40 år har Raptors olika komponenter garanterat jämn halmspridning och hög arbetseffekt
med runda och fyrkantiga balar.
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1 Rivartrumma: designad för att bearbeta halm med 5 tandade
tallrikar vilka garanterar rena snitt i balen. 18 ståltänder mellan
tallrikarna matar in halmen i turbinen.

4 Utkast: med en bredd på 33 cm och patenterad ”Cutoff Plate” förhindrar det stopp och garanterar en jämn
distribution och överlägsen avverkning.

2 Lastlucka: den rundade designen gör det möjligt med automatisk
lastning och hantering av rundbalar upp till 2 m i diameter och
fyrkantsbalar upp till 1,2 x 1,2 x 2,5 m.

5 Bottenmatta: hydrauldriven med 9 hastigheter från
0-20 m/min. Hastigheten justeras med elektrisk
manövrering, och bottenmattan för materialet till rivaren.
Kan köras framåt och bakåt.

helsvetsad för perfekt stabilitet
3 Turbin med 1 hastighet:
på maskinen. Utrustad med 6 paddlar som ger maskinen kraft att
distribuera 15 m åt höger och 13 m åt vänster.

RAPTOR

FAST KAM
• En kombination av 3 korta och 2 långa tänder
• Applicerar ett mekaniskt tryck på balen
• Förbättrar rivarens snittkvatitet och regulerar materialets
flöde.
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«CUT-OFF PLATE»
• En v-formad avledarplåt placerad vid turbinens utlopp
förhindrar stopp.
• Det garanterar en jämn ditribution
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6 Hydrauldrift: Knivtrumman är hydrauliskt driven – det räcker
med en traktor på 50 hk för att blåsa halm. En övertrycksventil
skyddar den hydrauliska drivlinan.

PATENTERAD

LUCAS
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Buren, bogserad eller telehandler
FLERA ALTERNATIV
De olika versionerna av Raptor halmspridare med lastlucka består av 3 modeller med en kapacitet på 2 m³:
Oavsett om det är för rundbalar eller fyrkantsbalar, har Raptor designats för effektiv halmspridning i alla slags byggnader.

Buren Raptor:
3-punktsupphängning

Bogserad Raptor:
dragstång med axel

Raptor Telehandler:
kopplad på lastmaskinens bom

AUTOMATISK LASTNING AV RUNDA ELLER FYRKANTIGA BALAR

2A STYRENHET
(TILLVAL)

Lastning av rundbal

Styrning
av
den
bakre
lastluckan för att spara tid vid
lastning.

Lastning av fyrkantsbal
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RAPTOR

270° HALMSPRIDNING
I ALLA SLAGS BYGGNADER
270° hydrauliskt svängbart utkast placerat som en förlängning av turbinen för att garantera ströspridning 15 m åt höger och 13 m åt vänster.
Utkastets klaff justerar hur långt halmen sprids, vilket styrs från traktorhytten. Detta system gör det möjligt att sprida halmen över hela bädden
på en gång.

13 m
270°

15 m
270° svängbart utkast Halmspridning 15 m åt höger sida, halmspridning
13 m åt vänster sida
Modeller
Kapacitet (m3)

Buren

Bogserad

Telehandler

2

2

2

Antal rivare

1

Rundbal Ø 1,6 m

1

Rundbal Ø 1,8 m

1

Rundbal Ø 2 m

1

Fyrkantsbal 1,2 x 1,2 x 2,5 m

1
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ANPASSAD KOPPLING
FÖR ALLA BEHOV
BOGSERAD RAPTOR

FAST KOPPLING
Justerbar i 3 lägen från 426 mm till 561 mm..

LEDAD DRAGSTÅNG
Maskinen följer traktorhjulen perfekt, förbättrad
manövrering och körkomfort.

RAPTOR TELEHANDLER

ETT BRETT URVAL
FÖR TILLKOPPLING
PÅ LASTMASKINER
FRÅN ALLA TILLVERKARE.
Lucas G rekommenderar en minsta
lyftkapacitet på 2,8 t och ett
hydraulflöde till bomhuvudet på
minst 90 l/min.
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BUREN RAPTOR

3-PUNKTSUPPHÄNGNING:
Kan anpassas till alla slags
traktorer.

RAPTOR

ENKLA KONTROLLER
STANDARDKONTROLLER

ELEKTRISK KONTROLL SOM TILLVAL

Manuell kontroll

Elektrisk kontroll intuitiv

Standardkontroll för buren Raptor

Praktisk styrning från traktorhytten

Kabelkontroll

Elektrisk kontroll komfort

Standardkontroll för bogserad Raptor

Enkel styrning, varje knapp har sin egen funktion

ENKEL ATT UNDERHÅLLA
För att säkerställa maskinens optimala prestanda och behålla maximal effektivitet är det nödvändigt att utföra ett visst underhåll
på halmspridaren. Ett årligt underhåll ökar livslängden och säkerställer en hög arbetseffekt på din maskin.

Oljebyte i den en- eller tvåväxlade
reduktionslådan det säkerställer också
en hög arbetseffekt.

Hydraulfilter för att säkerställa maskinens
höga prestanda.

Kedjan till bottenmattan kan tas av för
enkelt underhåll.
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RAPTOR
STANDARDUTRUSTNING
• 270° svängbart utkast

• En hastighet

• Hydraulisk rivartrumma med tandade tallrikar

• Hydraulisk lastlucka

• Fast kam

• Bottenmatta med 9 hastigheter

Modeller

Buren

Bogserad

Kapacitet (m3)

2

Antal rivare

1

Spridarhöjd med svängbart utkast (mm)

2500

Halmspridning med svängbart utkast (m)

15 m åt höger sida – 13 m åt vänster sida

Telehandler

Total höjd (mm)

2380

2700

2380

Total bredd (mm)

1800

2000

1800

Effektiv längd (skopfyllning) (mm)
Total bredd vid hjulen (mm)
Total längd luckan öppen/stängd (mm)

-

1950

-

4130 / 2650

5200 / 3250

4130 / 2650

Traktoreffekt (HK)
Oljeflöde min/max (l/min)
Oljeflöde vid bomhuvudet (l/min)

-

Lyftkapacitet telehandler (kg)

-

Tryck (bar)

50

-

30 / 70

-

90 / 100

-

2800

160 / 200

Tomvikt (kg)
Däck

-

1210

1450

1210

-

7.50 x 16 12 PR – Ø 770 mm

-

STANDARDUTRUSTNING OCH TILLVAL
Manuell kontroll
Kabelkontroll
Elektrisk kontroll intuitiv
Elektrisk kontroll komfort
Tvåväxlad reduktionslåda
2a styrenhet för automatisk lastlucka
Bildförklaring

: Standardutrustning

: Tillval

: Ej tillgänglig
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Bilder, vikter och tekniska specifikationer är endast vägledande, icke bindande.
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