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Moderní vytápěná kabina 
s koMfortníM ergonoMickýM ovládáníM

vysoká čisticí účinnost stroje

veškeré koMponenty jsou 
sériově vyráběny a jsou dostupné v čr

 Stroj splňuje veškeré normy pro nakládku i pro provoz 
 na pozemních komunikacích
 Kompletní záruční i pozáruční servis

nadstandardní výbava

 Klimatizace 
 Nezávislé teplovodní nebo teplovzdušné vytápění 
 Barevná kamera s LCD displejem 
 Nádrž na vodu s čerpadlem pro oplachování čisticích segmentů

nakládací výkon až 250 t/hod.

 Kapacita palivové nádrže 500 litrů MN

 Výkonný motor Zetor Z1404 84 kW až 2 200 ot./min.

 Přístrojová deska a joystick /verze s kabinou/ 
 Lze využít pouze při nakládání čelním nakladačem
 Moderní bezdrátové dálkové ovládání /verze bez kabiny/ 
 Lze využít při nakládání jak čelním tak drapákovým nakladačem
 Pevný rám z kvalitních dutých profilů, jednoosý podvozek 
 s běhounovou nápravou a pneumatickým brzdovým zařízením
 Násypka s otevíratelnými bočnicemi z kruhové oceli a ocelového  
 plechu chráněného otěruvzdorným plastem
 Dopravník násypky z ocelových příček a článkového řetězu  
 12×42 mm
 Gumové čisticí segmenty v kombinaci s ocelovými spirálovými 
 válci s možností reverzního chodu
 Nakládací pás dlouhý 8,5 m, výložník s otěruvzdorným plastem
 Nastavitelná rychlost všech funkcí nezávisle na sobě

 NATURA200 je tažený stroj na čištění a nakládání cukrové řepy
 Čištění přímo na poli nebo na pevné ukládce

NATURA200
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technické paraMetry

Označení Technické údaje

Celková délka 10,68 m

Celková šířka 3,14 m

Celková výška 3,96 m s kabinou
3,20 m bez kabiny

Celková hmotnost 10 900 kg s kabinou 
10 500 bez kabiny

Max. výkon až 250 t/h

Rychlost jízdy 0–25 km/h

Výkon motoru 84 KW / 115 HP

Pneumatiky 18,4 –26  TZ19
tlak nahuštěného vzduchu: 3,2 barů

Nakládací jednotka  kolový nakladač / bagr

Nakládací zařízení  lžíce čelního nakladače na řepu
 drapákový koš na řepu

Zásobník pro odběr řepy  lichoběžníkový zásobník nasazený na rámu podvozku 
   o objemu 7–11 m3

 svařované dno z kruhové oceli s vnitřním průměrem 35 mm

 dva pohonné řetězy 12×42 zušlechtěné na vysokou pevnost

Aktivní čisticí trasa  10 ks tříprstých hřídelí s pryžovými nopky; šířka 1,95 m
 1 ks šestihranný pryžový předávací válec
 2 ks spirálové válce z ploché oceli
 reverzace čisticích hřídelí

 pohon čelním ozubeným převodem, čelní kola a hnací  
   hřídele běží v olejové lázni

 6 poháněných spirálových válců z kruhové oceli; délka 
   2,40 m; po párech protiběžné; s 2 přídržnými hráběmi, 
   nastavitelné a s reverzním zařízením

Nakládací pás  pryžový řemen široký 75 mm, ocelové pruty, ocelové 
   hrabice, rozteč 50 mm, šířka pásu 800 mm

Délka výložníku 8,5 m

Nakládací výška 5,5 m

Rozsah otáčení 125°

 Elektrické ovládaní na přístrojové desce + joystickem – s kabinou

 Dálkové bezdrátové ovládání + ovládaní na přístrojové desce – bez kabiny
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