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Комерційна пропозиція
Модель: ГРЕЙДЕР ПРИЧІПНИЙ TLN370 НОВИЙ

Код: I3
Рік випуску: 2017 новий
Робоча ширина: 275 см
Довжина: 855 см
Вага: 3700 кг
К-ть ножів: 3

Призначення
Дорожній причіпний грейдер серії TLN виробництва компанії FMG призначений для професійного
обслуговування доріг, особливо для вирівнювання доріг з гравійним покриттям.
На всі моделі грейдерів серії TLN встановлюються задні колеса. Блок коліс займає майже всю ширину
грейдера. При роботі це забезпечує більш ефективне вирівнювання дороги і ущільнення розпушеної
поверхні по всій ширині. За рахунок блоку коліс так само здійснюється регулювання висоти грейдера.
Залежно від розміру грейдер TLN має три або чотири ножа, який можна оснастити гладким ножем або
ножем з твердосплавними наконечниками. Задній ніж, обладнаний амортизаторами, виконує функцію
граблів - прибирає з дороги дрібне каміння і нерівності, здійснюючи чистове вирівнювання.

Основні переваги
 грейдер обладнаний 3 або 4 ножами в залежності від моделі грейдера.
 додаткове крило з правого боку з гідравлічним приводом для збільшення робочої ширини і

розрівнювання скоса в бік канави.
 задній блок коліс покриває всю ширину дороги що перешкоджає висиханню і розпорошення дорожнього

покриття.
 заднє крило перед блоком коліс перешкоджає попаданню дрібних каменів в трактор
 крила грейдера кріпляться на болтах що дозволяє легко зняти їх для транспортування грейдера в

стандартній фурі
 положення для прибирання криги, коли середній ніж розгортається так що б прибирається сніг з центру

дороги прямував в сторону узбіччя.
 поворотна балка допомагає проходити різкі повороти і розрівнювати поверхню в місцях розширення
доріг
● Техніка з ЄС та США ● Широкий вибір техніки ● Вигідні схеми фінансування ● Запасні частини для Вашої техніки ● Якісний гарантійний та постгарантійний сервіс
ТОВ Нео Агро Україна, 46001, м. Тернопіль, вул. Миру, 13 офіс 1, www.neoagro.com.ua, info@neoagro.com.ua
Центральний офіс: +38 067 463 82 92, Центральний та Східний регіон: +38 067 139 71 39, Західний та Південний регіон: +38 068 858 16 78

 управління джойстиком дозволяє легко і чітко налаштувати грейдер в робочому положенні. На тракторі

має бути гідравліка Power Beyond або спеціальна система клапанів постійного потоку для під’єднання
грейдера до управління джойстиком.

Порівняльні характеристики c автогрейдерами
 причіпний грейдер в кілька разів дешевше автогрейдера
 причіпний грейдер спроектований спеціально для обслуговування / розрівнювання гравійних доріг
 наявність блоку коліс, який приминає розпушений поверхню, тим самим перешкоджаючи надмірному

висиханню і розпорошення поверхні дороги.
 проста конструкція і легка в обслуговуванні будова
 просте і точне управління грейдером.

Комплектація







Гладкий ніж
1/2 "Гідравлічне швидкорознімне з’єднання
Задні ліхтарі і проблискові маячки
Задні колеса
Стабілізатор
Заднє крило

Додаткове обладнаня








Ніж з твердосплавними наконечниками
Додаткова секція
Поворотна балка
Електричне управління
Управління джойстиком
Гідравлічний задній ніж
Механізм автоматичного змащення

Агрегується з тракторами потужністю від 130 к.с

Ціна: Договірна
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