UNIVERSÁLNÍ GREJDR SUG 35 – T
Revoluční konstrukce

Ucelený systém Stehr v péči o lesní a štěrkové cesty
Rozrušení – smíchání - profilování
Vytvoření střešního profilu
Vysoká rychlost práce – nízké náklady
Nastavitelná šířka od 2,5 m do 3,5 m
Připojení k traktorům od 150 PS

Tak se vyrábějí stroje na údržbu a renovaci komunikací

AKREDITOVANÝ DOVOZCE pro ČR :

www.agriimport.cz

Praktický systém péče o lesní a štěrkové cesty stroji značky
138 let trvalo než se Jürgen Stehr z hesenského okresu Vogelsberg, známý svými praktickými novinkami jako
„puntičkář stavebních strojů“, rozhodl k inovaci universálního GREJDRU. Jeho aktuální novinkou je zalomená
planýrovací radlice s namontovaným rozrušovacím zařízením jako nesený stroj pro traktory s výkonem od 150 koní.
Svoji kompaktní konstrukcí je vhodný nejen pro údržbu, rekonstrukci ale i pro stavbu silnic a dálnic.
Předností 2,4 tuny těžké planýrovací radlice
je:
- šířkové nastavení radlice od 2,5 m do 3,5 m
- nejen příčné nastavení a sklon známé u normálních planýrovacích radlic, ale také nastavené do „V“ otevřené ve
směru jízdy. Tím zůstává dostatek materiálu před radlicí. Nechá se tak při jednom průjezdu zhotovit čistý rovný
nebo „ střešní „ profil silnice. Rychlejším profilováním se tak může uspořit několik přejezdů.
Touto novou konstrukcí fy.
se tak stav silniční techniky znovu definuje jako ekonomicky velmi výhodný.
Na traktoru ve tříbodovém závěsu je tak kompletní planýrovací zařízení s váhou 2400 kg s přímo na radlici nasazeným
hydraulicky ovladatelným rozrušovacím zařízením. S tímto strojem je možné nejdříve rozrušit povrch až do hloubky 10
cm a současně jej promíchat. Jako nástroj slouží rozrušovací hroty s kruhovým dříkem známé ze stabilizačních fréz.
S radlicí otevřenou do „V“ ve směru jízdy zůstává stále dostatek materiálu před radlicí. Zvláštní efekt nastává, když se
připojovací bod tažného trámce v poloze „V“ zdvihne nebo sníží. Nechá se tak již jediným průjezdem zhotovit čistý
profil dráhy nebo střešního profilu, což se často vyžaduje v zemědělství a lesnictví při údržbě či výstavbě cest.

Rychlejší profilování lze zajistit bezprostředně s planýrovacím deskovým hutnícím strojem - vibračními deskami
konstrukce
SBV 80 H4 nebo H3 namontovanými v čelním závěsu traktoru. Dosáhne se tak v budoucnosti
s touto kombinací velmi rychlé a enormně levnější údržby a péče zejména o štěrkové cesty. Vibrační desky slouží i
jako čelní závaží, které je pro Grejdr jako vývažek celé soustavy s traktorem nutné.

Universální grejdr

typ SUG 35 T

https://www.stehr.com/stehr-planierungstechnik/grader/anbaugrader-sug-35-t
Universální grejdr typ SUG 35 T je určen pro traktory o hmotnosti od 7,5 tuny a výkonem od 150 koní s čelním
zatížením 1,5 t nebo s deskovým hutnícím strojem SBV 80 H3 nebo H4 z výrobního programu Stehr., kromě toho musí
být vybaven: hydraulickým systémem Load Sensing o výkonu 40 L/ min. a tlakem 210 barů a s Joystikem v kabině
traktoru; doporučen je také hydraulický třetí bod, závěs KAT III
Pohodlnou práci umožňuje také zabudovaná kamera na zádi traktoru s monitorem v kabině obsluhy, která sleduje práci
grejdru.
Na radlici pak může být jako varianta nasazena přídavná hydraulicky výklopná frézovací lišta a případně též
hydraulicky hnaná a sklápěná frézovací hlava - jedná se možné varianty výbavy stroje – nejedná se o sériové provedení.

Monitor v kabině

frézovací lišta

Základní technická data:
Vlastní hmotnost
2400 kg
Šířka od
2500 do 3500 mm
Přestavení radlice cca
2 x 30°
Hydraulické přestavení stran
2 x 15°
Hydraulické přestavení sklonu
2 x 15°
Hydraulicky sklopitelné trhací zařízení
hloubka do 10 cm
2 opěrná kola výškově stavitelná
7 dvojčinně působících funkcí hydrauliky řiditelných přes Load Sensing z tahače pákou joysticku.

Foto – grejdr Stehr typ SUG 35 T včetně přídavné lišty s frézovacími zuby a odklopenou frézovací
hlavou v čelním závěsu pak s vibračními deskami Stehr typ SBV 80 H3

Vibrační desky pro zhutnění cesty a také jako čelní závaží pro stabilní jízdu z konstrukční řady
Volitelné: Deskové hutnící zařízení
SBV 80 H4, Šířka 3,00 m, Hmotnost: 1 700 kg,
Potřebný hydr. výkon: 2 x 60 litrů/min.
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Komplexní a efektivní systém při péči o lesní a štěrkové cesty

4 x 80 kN-

