
Ovládání hydraulických klapek 

Standardní výbava modelu XT48 Jednoduchý 
dvojèinný hydraulický válec pro dálkové ovládání 
klapky ze sedadla kabiny. 

Nástavec zásobníku 

Díl, který lze pøišroubovat na vrchní stranu zásobníku 
a poté jej opìt odejmout. 

Síta zásobníku 

Síto hloubkové filtrace zajistí minimální riziko ucpání 
hrudkovitými hnojivy. 

Kryt zásobníku 

Navržen pøesnì pro horní èást zásobníku pro práci ve 
vlhkém poèasí. 

Hydraulický píst sklápìní 

Hydraulický válec pøipojený ke sklopnému rameni, 
které umožòuje ovládat hydraulické sklápìní ze 
sedadla traktoru. 

Testovací sada 

10 sbìrných zásobníkù a kalibraèní trubice umožòují 
rychle a snadno kontrolovat pøesnost rozmetání. 

Vlastnosti 

 XT24 XT48 

Objem 675 litrù (675 kgs) 1350 litrù (1350kgs) 

Celková výška 117 cm (46”) 128 cm (50”) 

Celková šíøka 120 cm (47”) 192 cm (76”) 

Celková délka 105 cm (10”) 129 cm (51”) 

Hmotnost bez nákladu 185 kg (408 lb) 271 kg (597 lb) 

Pøipojení Kat I a II Kat II 

Objem nástavce 150 litrù (180 kg) 200 litrù (200 kg) 

Veškeré rozmìry a hodnoty objemu a hmotnosti jsou pouze 
orientaèní. Strategie spoleènosti je zamìøena na neustálé 
zlepšování a vývoj. Vlastnosti výrobkù tedy podléhají zmìnám 
bez pøedchozího upozornìní. 

. 

Jako dùkaz kvality a spolehlivost firmy Teagle se na 

všechny modely širokosecích strojù XT24 a XT48 

vztahuje TØÍLETÁ ZÁRUKA NA NÁHRADNÍ DÍLY 

Teagle XT24 & XT48 Broadcasters 

Pøesnost ro
zstøiku na 12 m 

Teagle Machinery Ltd, 
Blackwater,   Truro, 
Cornwall,  TR4 8HQ. 
 

Tel: 01872 560592  
e-mail: sales@teagle.co.uk 
website: www.teagle.co.uk 

Možnosti 

Váš místní prodejce: 



 

Dva modely širokosecích strojù navržené pro potøeby 

všech zákazníkù, kteøí potøebují rozstøik do 12 metrù. 

Pøizpùsobte stroj vašim potøebám - stroj s pùltunovým 

objemem nebo vìtší stroj s objemem jedné tuny. Širokosecí 

stroje XT24 a XT48 umožní rozstøik známých 

granulovaných a prilovaných hnojiv do okolí 12 metrù. Jiné 

materiál jako zrna, semena trávy atd. lze rozsévat také, ale 

do kratších vzdáleností. 

Model XT24 má zásobník o jmenovité kapacitì 600 kg a lze 

jej rozšíøit o 150kg nástavec - ideální pro menší traktory a 

osevní plochy. 

Model XT48 má zásobník o jmenovité kapacitì 1200 kg a 

lze jej rozšíøit o 200kg nástavec - ideální pro nároènìjší 

operace. Model XT48 je dodáván s pøípojnými body pro 

vysoký zdvih, které poskytují dodateènou výšku 22 cm 

povrchové hnojení pìstovaných plodin. 

 

Silná a odolná konstrukce 

Nejnovìjší techniky poèítaèového designu (CAD) 

umožòují našim konstruktérùm vytváøet silné, ale lehké 

konstrukce. Hlavní rám je vyroben pomocí výliskù a 

dutých profilù, které nejen zajiš ují sílu, ale jsou také 

snadno èistitelné. Pøevodová skøíò je zcela uzavøena a 

tepelnì opracované pøevody jsou uloženy v olejové lázni 

a pohybují se pomocí kulièkových ložisek. 

Odolnost vùèi korozi 

Pro celé zaøízení jsou použity materiály odolné vùèi 

korozi - obzvláštì pro rozstøikovací mechanismus. Rotory, 

hnojivová potrubí a klapky jsou vyrobeny z nerezové 

oceli, zatímco zásobníky, které jsou snadno odnímatelné 

kvùli èištìní, jsou vyrobeny z pružného polyetylenu. 

Vysoce kvalitní syntetická smaltová barva zajiš uje odolný 

povrch ocelových konstrukcí. Pøes celou šíøku pøední 

èásti je pøipevnìn kryt, který zabraòuje nanášení hnojiva 

na samotný traktor. 

Jednoduché nastavení 

Není tøeba mìnit žádné rotory, ani nastavovat lopatky nebo 

šíøku rozstøiku. Zkrátka nastavte míru rozstøiku tak, jak je 

popsáno v návodu k použití, a mùžete sít nebo hnojit.  

Jednoduché použití 

Systém pøekrývaného rozmetání pomocí dvou rotorù od 

firmy Teagle 

Dnes již bìžnì používaný systém pøekrývaného rozmetání 

Teagle využívá oba dva rotory, takže je setý materiál 

rozptýlen ve ètyø vrstvách do každé èásti pole. Tato metoda 

vyrovnává nepravidelnosti a poskytuje rovnomìrné rozložení 

po celé ploše. Široké sbíhající se pásmo pøekrytí 

minimalizuje riziko vytváøení jednotlivých pruhù zpùsobené 

chybou øidièe, zmìnou materiálu nebo boèním vìtrem.  

Dvojice rotorù rozmetává stejné množství materiálu na obou 

stranách a umožòuje tak rozmetávání pøi pohybu obìma 

smìry. 

Rozmetací mechanismus 

Nerezové lopatky rotoru s širokým prùøezem metají materiál 

pøivádìný trojúhelníkovými otvory, které jsou ovládány 

nerezovými klapkami. 

Pøesnost rozmetání spoleènì s jednoduchým nastavením a 

ovládáním jsou nejdùležitìjšími prvky zaøízení. Klapka je 

ovládána manuálnì z kabiny traktoru pomocí páky a míru 

rozstøiku lze nastavit jednoduchým otoèným ovladaèem. 

Hydraulický ovládaná klapka je k dispozici jako volitelná 

souèást.1 167. 

Rozmetání do 

okrajù pole 

Mechanismus 

náklonu je souèástí 

standardní výbavy 

pro naklánìní stroje 

pøi rozmetávání 

materiálu v oblasti 

souvrati. Stroj tak 

mùže soustøedit 

rozmetání na 

okrajovou stranu a 

zajistit tak 

rovnomìrné 

rozmetání po celém 

poli. Oba rotory stále 

pracují, takže je 

rovnomìrné 

rozmetání zachováno 

Dokonalý design - dokonalá pøesnost 
První prùchod Druhý prùchod 

Celkové rozmetání 

Rozsah rozmetání – 12 m 

Kemira Swardsman Variaèní koeficient = 6,88 

Celkové rozmetání 


