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Přípojný traktorový vyvážeč STS 7T
Jedná se o velice kvalitní a robustní
vyvážeč s páteřovým rámem válcovaným
za tepla 200x200x8 mm za traktor,
vyráběný a vyvíjený ve firmě STS
Prachatice.
Vyvážeč dřeva STS 7T má široké
a víceúčelové využití.
• vhodný pro přibližování sortimentů z
lesních porostů na odvozní místo zejména
u předmýtních těžeb
• třídění, rozvoz skládkování sortimentů
při manipulaci na odvozním místě
• po menší úpravě pro úklid a svoz klestu a
dřevního odpadu z porostu ke štěpkovači
• na manipulačních skladech nebo pilařských provozech k třídění a převozům výřezů
• využití pro traktory různých značek a odpovídajících výkonů
• vybaven technickým osvědčením a uzpůsoben pro jízdu s nákladem po veřejných komunikacích
• na přání je možné vybavit středovými hydropohony
Základní provedení obsahuje:

Provedení

parametry

kód

Tažné oko pevné ø40 mm

rozteč100x110

VC03902

Bržděná všechna kola
4x pneumatika BKT Flotation 558 400/55-22,5 16PR 152A8
4x disky 11,75x22,5 ET0

0060400000000
VC02715
VC02705

Čelní deska - šíře 1917 mm

pro 2,15 m²

0061200000000

6x klanice – (pro čelní desku 1917 mm)

2,15 m²

0061500000000
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Vyvážečka se dodává bez hydraulické ruky

Technické údaje
Provedení

parametry

STS 7T
Nosnost
7 000 kg
Váha vyvážeče
2 020 kg
Celková délka
6 302 mm
Celková šířka
2 205 mm
Celková výška
2 348 mm
Délka ložné plochy
4 136 mm
Ložné plocha
2,15 m²
Objem ložné plochy
9 m³
Počet klanic
3 – 4 (zák. 3)
Hydraulicky řiditelný závěs
NE
Závěs rovný (do etáže)
ANO
Maximální točivý moment instalovaného jeřábu (brutto) 65 kNm
Rozměr pneu
400/55x22,5
Vzduchové brzdy (obě nápravy)
ANO

kód
006V7

Příslušenství
Provedení
A rám STS

parametry
pro Kesla řady 200 a 300

Pár klanic
2,15 m²
2x klanice (pro čelní desku 1917 mm) 2,15 m²

1x držák klanic

kód
00501000000

0061500000000

006140000000
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Tažné oko pevné ø50 mm

rozteč100x110

VC03907

Tažný závěs K80 mm

rozteč 100x110

VC03912

Samostatný hydraulický systém pro nakladač 40 l / min
(pouze u lomeného závěsu)

SHS40

Samostatný hydraulický systém pro nakladač 60 l / min
(pouze u lomeného závěsu)

SHS60

Lis klestu 14

01100000000

Lis klestu 17

11100000000

Vana na klest STS vana
Nástavba pro balíky

VNK
NPB

Náprava se středovými hydropohony a uzávěrem diferenciálu (řídící jednotka)
(Pojezdová rychlost s hydropohony 0-4 km/h)
0060500000000

Doporučený hydraulický nakladač Kesla 200 - 300 series

