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Maskinen er her udstyret med gaffeltræk, men kan desuden leveres med
prodsøjetræk. Her ses også betjeningsventilen til hydraulisk drejekrans samt
støtteben og kanonvognslift.

Hydraulisk drejekrans kan monteres som ektraudstyr. En oliemotor sørger
for sikker og stabil drejning af maskinen. En separat lås forhindrer unødvendig drejning af maskinen. De hydrauliske slanger er gemt væk i chassiet og
både ventilen til drejekrans og støtteben er placeret på chassiet.

Snekkeakslen er placeret bag det forreste slangestyr. Dette er udstyret med
en let udskiftelig lus, som forhindrer snekkeakslen i at blive slidt. Slangestyret er gennem snekkeakslen direkte forbundet med 3 sikkerhedsstop af
maskinen.

Som ekstraudstyr kan der fås boogiehjul til kanonvognen.

Tekniske data:		

5TT2 / 5TT2XL

Slangestørrelse: 		
			
			
			
			

90 mm med 400 m				
90 mm med 440 m
100 mm med 350 m
100 mm med 400 m
100 mm med 450 m

Hjulstørrelse: 		
Hjul til kanonvogn: 		
Længde uden kanonvogn:
Bredde: 			
Højde: 			
Max vægt u/vand: 		

10/75x15
5” x 8”
4,00 m
2,30 m
3,20 m / 3,35 m
2.850 kg

Forhandler:

Alle mekaniske og elektriske dele samt instruktioner er alle placerede samlet
bag skærmen. Denne holdes lukket eller åbnet af en gascylinder, så delene
bliver beskyttet mod vand eller varme fra solen. Gearkassen er udstyret med
4 gear for at kunne udnytte kraften fra turbinen fuldt ud. Desuden monteret
med kraftudtag til indtræk via traktorens kraftoverføringsaksel. Turbinen
er gennemtestet og afprøvet, og den vil køre uden problemer i mange år.
Tilkobling af fødeslange kan foregå i begge sider. Her ses også solcellen til
opladning af batteri.
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