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Za komunalna področja
Za komunalo
Városi használat

TROSILNIK | RASIPAČ | RÖPÍTŐTÁRCSÁS SZÓRÓ

WINTER 120

WINTER 200

WINTER m

0,9-12

0,9-12

kg

46

50

-1min

540

540

 Vol. (l)

120

200

max kg

150

240

A WINTER �pusú szóróberendezések 
jellemzően kommunális cégek, illetve 
gépkörök részére készülnek, akik téli 
időszakban a közterületek �sztaságáról 
gondoskodnak. Közepes mértékű 
igénybevétellel homok, illetve homok és só  
keverék  szórására kiválóan alkalmasak. 
A speciálisan kifejleszte� hajtómű által 
csökkenthető a röpítőtárcsa fordulatszáma, 
így lehetővé válik kis felületre történő precíz 
kiadagolás.

Rasipač WINTER  
namijenjen je u komu-
nalne svrhe za rasipanje 
peska i soli. Namijenski 
reduktor, koji smanjuje 
broj okretaja diska za 
rasipanje, omogučava 
preciznije rasipanje na 
manjim površinama.

Trosilnik WINTER 
je namenjen komu-
nalnim podjetjem 
in strojnim krožkom, 
ki urejajo in skrbijo 
za čistočo javnih 
površin v zimskih 
razmerah. 

www.ino-smart.com

Alapfelszerelés:
• Műanyag tartály
• Műanyag szóráshatároló
• Rozsdamentes acél tartályfenék és szabályzó rendszer
• Lasan forgó rozsdamentes acél röpítő tárcsa 
  négy forgólapáttal
• Robosztus kialakítású csatlakozó
• Szórásmennyiség ellenőrzés
• I. és II. kat. erőgépekre történő hárompont-
  függesztés lehetősége
• Szerszámtartó
• Traktorra történő szórást megakadályozó burkolat
• Tároláskor stabilitást biztosító támasztó lábak

Opció:
• Világító berendezés
• Rács
• Zsákbontó berendezés
• Hosszabb, boltozódás gátló keverőelem
• Takaróponyva
• Hidraulikus szabályozhatóság
• Rozsdamentes 
  acélból készült 
  zsákbontó berendezés
• Kardán tengely  T10 

Standardna oprema:
• Plastična nasipnica
• Plastični omejevalnik širine 
  raztrosa
• Nerjaveče dno nasipnice in 
  regulacija količine raztrosa
• Nerjaveča trosilna plošča 
  s štirimi nerjavečimi 
  lopaticami
• Močno nosilno ogrodje
• Možnost omejitve 
  regulacije
• Priključek za I. ali II. kat.
• Dodatne nogice 
  za stabilnost
• Zaščita trosenja 
  po traktorju

Dodatna oprema:
• Mreža
• INOX odpiralec vreč
• Kardan T10
• Dodatno mešalo za sol
• Pokrivalo/cerada za 
  nasipnico
• Daljinska hidravlična 
  regulacija
• Komplet luči

Standardna oprema:
• Plastični lijevak
• Plastični limiter širine 
  rasipanja
• Nehrđajuće (inox) dno
• Nehrđajući (inox) disk sa 
  4 lopatica
• Priključak na traktore l. i
  ll. kategorije
• Dodatne nogice za stabilnost
• Zaštita rasipanja po traktoru
• Snažna noseća konstrukcija

Dodatna oprema:
• Hidrauličko otvaranje
• Mreža
• Dodatni mješač
• INOX odtvarač vreča
• Pokrivač (cerada)
• Komplet svetla
• Kardansko vratilo T10




