POLARO®: ЗИМОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДОРІГ БЕЗ СПЕЦТЕХНІКИ
Розкидач POLARO® чи POLARO® E можна встановити майже
на будь-якому транспортному засобі з гніздом 12 В (легковому чи вантажному автомобілі, пікапі, колісному навантажувачі, мінітракторі, квадроциклі тощо) і використовувати
для розкидання солі, гравію, піску чи навіть добрив. На рамі
POLARO® є всі необхідні монтажні отвори. Регулюючи за допомогою блока керування число обертів розподільчого диска,
можна під час руху плавно змінювати ширину розкидання
в діапазоні від 0,8 м (тротуар) до 6 м (автостоянка).
Короткий опис переваг POLARO®:
 лавне регулювання ширини захвату від 0,8 м до 6 м
П
(за потреби – до 12 м)
Керування за допомогою пульта з кабіни/місця водія
Плавне налаштування дозування матеріалу
Рама, засувка і розподільчий диск серійно виготовляються
з неіржавної високоякісної сталі
Кабелі в розподільчій коробці захищені від проникнення води
Пускова автоматика розпушує матеріал, ущільнений вібрацією
	Мішалка з високоякісної сталі
із запатентованою системою
змішування LEHNER гарантує
постійну подачу сипучого
матеріалу

Можливість експлуатації від джерела 24 В через трансформатор
напруги
ОПЦІОНАЛЬНО для резервуарів 110 л і 170 л:
Додатково можна придбати мішалку для важкосипучої
(наприклад, дуже дрібної чи вологої) солі.
Докладно: www.lehner.eu
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ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Об’єм резервуара, л

70

Розміри (Д x Ш x В), мм

490 x 585 x 870

Вага, кг
Вантажомісткість (сіль), кг

29
прибл. 90

Площа розкидання за витрати 20 г/м2

прибл. 4000 м2

Кабель акумулятора/кабель керування

3м/3м

110		
490 x 585 x 1050		
38		
прибл. 140		
прибл. 6000 м2		
5 м / 6 м		

170

250

690 x 610 x 1100

785 x 670 x 1230

42

53

прибл. 220

прибл. 325

прибл. 10 000 м2

прибл. 14 000 м2

5м/6м

5м/6м

Потужність двигуна		

розподільчий диск: 60 Вт / мішалка: 150 Вт

Споживання струму		

запуск до 24 A, звичайний режим до 13 A

Температура експлуатації / зберігання		

від -10 до +70 °C / від -30 до +70 °C

Made in Germany

Ідеальне оснащення для зимового обслуговування
доріг: колісний навантажувач із POLARO® з відкидним
кріпленням на тяговій серзі

POLARO

POLARO E

Функції:

Додатково до функцій LAS:

®

®

БЛОК КЕРУВАННЯ
LAS

БЛОК КЕРУВАННЯ
LAS 4

Увімкнення й вимкнення пристрою
Відкривання й закривання засувки

 лавне налаштування норми
П
витрати матеріалу

 лавне регулювання числа обертів розподільчого
П
диска для налаштування ширини захватуplay

Різні вбудовані функції контролю, зокрема сигналізатор
спорожнення й автоматичний контроль засувки
Оптичне й акустичне сповіщення про помилки на блоці керування
Можливість розкидання матеріалу з одного боку (вручну)

Дозування вручну:
Витрата матеріалу налаштовується вручну безпосередньо на POLARO® за
допомогою засувки-дозатора.

Засувка-дозатор

Електричний двигун

Електронне дозування:
Норма витрати матеріалу
налаштовується на блоці
керування.
Також можна замовити
POLARO® E із системою
AUTO-DOSIS (див. на звороті).

