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FAZA RTR/13-4R VONTATOTT CSILLAGKEREKES RENDSODRÓ 

Teljesítményigény 100-120 LE, munkaszélesség 760 cm, tömeg 1250-1370 kg 

 
FAZA RTR/13-4R vontatott csillagkerekes rendsodró (cikkszám: 03000071040) 

Az RTR/13-4R típusú csillagkerekes rendsodrókat elsősorban a közepes és nagy területen 

gazdálkodók részére ajánljuk, szálastakarmányok és gabonaszalma hatékony rendképzésére. 

Az RTR/13-4R vontatott csillagkerekes rendsodró előnyei: 

• Az RTR gépek váza csuklós kivitelű, így az utolsó 5 csillagot tartalmazó tag felfelé és lefelé 

kb. 15°-ban el tud mozdulni, követve a terep felszínt, még hatékonyabbá téve így a 

csillagkerekek talajkövetését.  

• Az RTR-4R gépeknek a 4 kerék nagy stabilitást biztosít mind a munkavégzés, mind a 

szállítás közben. 

• Az RT típusú rendsodrók egyes csillagkerekei rúgós rögzítésű lengőkarokra vannak 

felszerelve, így az egyenetlen talajokon is jó működnek, kombinálva a pontosságot és a 

sebességet a kedvező szénakezelési képességükkel. 

• Egyszerű és gyors beállíthatóság mind munkahelyzetbe, mind a szállításhoz. 

• A traktor rendszeréről működtetett hidraulikus csillagkerék kiemelés gyorsabb és szűkebb 

fordulókat tesz lehetővé, a rúgósfogak károsodása nélkül.  

 

Alap felszereltség: kézi vonórúdállítás, önbeálló járókerekek, hidraulikus csillagkerék 

kiemelés  

Műszaki adatok: 

Típus 
RTR/13-4R 

FIX 

RTR/13-4R 

FIX 7,5 

ÚJDONSÁG! 

 

  
 

A váz és a csillagkerekek 

kiemelőrúdjának csuklója 

(RTR/-4R) 

Cikkszám 03000071040 0300007150 

Csillagkerekek száma (db) 13 13 

Csillagkerekek átmérője (cm) 140 150 

Fogak száma / csillagkerék 40 40 

Fog átmérő (mm) 7 7,5 

Maximum munkaszélesség (cm) 760 760 

Szállítási szélesség (cm) 280 280 

Súly (kg) 1250 1370 

Járókerekek száma (db) 4 4 

Abroncs méret 6,00x16 6,00x16 

Teljesítményigény (LE) 100-120 100-120 

Kivitel vontatott vontatott 
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Opciók: 

Cikkszám Megnevezés Cikkszám Megnevezés 

03000071071 
RTR/13 hidr. vonórúd 

nyitás/zárás 
03000076 Műanyag lemez csillagkerékre 

03000071077 
RTR/13 hidr. kormányzás 

készlet 
159999104 

RTR közúti világítás készlet 

03000071072 RTR/13 kpl. 5. stabilizáló kerék   
 

 
A csuklós váz ±15°-ban mozoghat 

  
  Szállítási helyzet Munkahelyzet 

 

   
 Hidraulikus kormányzás Műanyag lemezek 

 

 
A csillagkerekek finom beállítója 

További kínálatunk:  

Egysoros függesztett és vontatott, valamint V alakú függesztett és vontatott csillagkerekes 

rendsodrók, forgókaros rendkezelők. 


