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RECK - pregibni kardanski mešalniki
za zaprte in odprte gnojnične jame, kanale
s tekočim gnojem in slalom sisteme
Prednosti homogene gnojevke:
1. Enakomerna razporeditev gnojilnih hranljivih snovi
2. Enakomeren razporeditev vsebnosti gnojila od
prve do zadnje cisterne
3. Maksimalni pridelki tako na polju, kakor tudi
na travniku z optimalnim gnojenjem
4. Zmanjšana potreba po mineralnih gnojilih

5. Neproblematično črpanje gnojevke - brez
strdkov - primerno tudi za cevni raztros
gnojevke
6. Enakomerna utekočinjenost za hitro
polnjenje cisterne
7. Popolno praznenje gnojničnih jam

V samo nekaj minutah je pregibni kardanski mešalec gnojevke RECK nameščen v gnojnično jamo iz traktorskega sedeža.

Mešalo pred odprtino jame
postavimo na tla in odpnemo
blokado.

Mešalo dvignemo in
zapeljemo vzvratno k jami.

Z istočasnim spuščanjem traktorske
hidravlike spustimo mešalo v jamo.

Priklopimo kardansko gred in se na
lastne oči prepričamo o izjemni
zmogljivosti mešanja.
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RECK - pregibni kardanski gnojnični mešalniki
Zakaj izbrati pregibni kardanski mešalnik gnojevke RECK?
6. K vsaki dolžini mešala prirejena nagibna roka olajša
1. Izjemna mešalna zmogljivost posebno oblikovanih visokozmogljivih
zapenjanje mešalne cevi.
mešalnih propelerjev (tlačnih ali sesalnih) zagotavlja homogenizacijo
7.
Enakomeren
nagib kardanske gredi za neobremenjujoče mešanje
debele plavajoče skorje in usedlin.
z
velikim
nastavitvenim
območjem - draga kardanska gred s
2. Enostavna namestitev mešala v jamo iz traktorskega sedeža.
širokokotnim zglobom ni potrebna.
3. Možna namestitev tudi skozi izjemno majhne odprtine.
8. Pogonska gred je opremljena s posebni drsnimi ležaji z dolgo
4. Priročna varnostna zapora za manipulacijo z mešalom.
življensko dobo v agresivnem gnojničnem okolju 5. Možno mešanje tudi s 1000 obrati / minuto.
neobčutljiv na ostanke krme, slamo, živalske dlake.

Tip TIGER – najbolj prodajani

Tip GEPARD – cenovno ugoden

• Za večje odprtine jam (premer nad 80cm ø)
• Namestitev na traktorsko tritočkovno drogovje.
• Nagib in nastavitev globine preko traktorske
hidravlike
in ročnega navojnega vretena.
• Enakomerna ukrivljenost kardanske gredi s
pomočjo
ročnega navojnega vretena.
• Cenovno ugodno nagibno gnojnično mešalo posebej primeren za mešalna korita in slalom
sistem.

• Uporaba tudi v majhnih odprtinah jam (premer nad
60cm ø) s pomočjo ukrivljene nagibne roke.
• Namestitev na spodnja hidravlična dvigala traktorja in
vlečno kljuko.
• Nagib in nastavitev globine preko traktorske hidravlike
iz traktorskega sedeža. Vlečne verige ali navojna vretena
niso potrebna.
• Po višini nastavljiv vlečni drog omogoča enakomerno
ukrivljenost kardanske gredi in prilagajanje specifičnim
zahtevam in velikostim traktorjev.
• Brez nihanja mešala gor in dol ob mešanju zaradi
prednapetja v traktorski vlečni kljuki.
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101

mm

Dolžina mešala:

Št. artikla:

3,6 m

TRE-Z 3,6 Trend

4,2 m

TRE-Z 4

5,2 m

TRE-Z 5

6,2 m

TRE-Z 6

Turbo

mešalna nosilna cev premera 101 mm ø – v celoti vroče cinkano (propeler lakiran) – vključno z visoko zmogljivim propelerjem TR-PH 500 (premer 500mm ø)
Dolžina mešala:

Št. artikla:

4,6 m

TRE-S 4

5,6 m

TRE-S 5

6,6 m

TRE-S 6

mešalna cev premera 140 mm ø – ekstremno robustna izvedba – Ojačana nagibna roka – v celoti vroče cinkano (propeler lakiran) – večkratno ojačano uležajenje

140

mm

Dolžina mešala:

Št. artikla:

4,2 m

JRE-Z 4

5,2 m

JRE-Z 5

6,2 m

JRE-Z 6

Jumbo

Jumbo

Turbo

Tehnični podatki: Turbo za traktorje do 100 KM / Jumbo za traktorje nad 100 KM

Dolžina mešala:

Št. artikla:

4,6 m

JRE-S 4

5,6 m

JRE-S 5

6,6 m

JRE-S 6
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Za vsako kmetijo ustrezna rešitev
Izjemno široka ponudba:

Izbira najbolj ustreznega mešala:

• Nagibni mešalniki dolžine 3,60m do 6,20m.
• Vsa nihajna mešala v dveh izvedbah:

V želji, da bi vam lahko ponudili najbolj ustrezen mešalec
gnojnice, vas prosimo, da nam posredujete sledeče podatke
po telefonu ali e. pošti (glej zadnja stran "Kontakt") ali nam
po faksu oz. pošti pošljite izpolnjen
priložen vprašalnik.

i model
Turbo = osnovn
izvedba
a
an
ač
Jumbo = oj

Tip JAGUAR – enostavno upravljanje

1. Gnojnična jama (globina / dolžina / širina ali premer)
2. Odprtina v gnojnično jamo (dolžina / širina / debelina
plošče / število odprtin)
3. Tip gnojnične jame (okrogla, pravokotna, laguna)
4. Krožni sistem / slalom sistem (število kanalov, globina
kanala, dolžina kanalov, globina mešalne jame)

3-kraki visoko zmogljivi propeler
Opis:
visoko zmogljivi propeler 440 mm ø
visoko zmogljivi propeler 500 mm ø
visoko zmogljivi propeler 550 mm ø
visoko zmogljivi propeler 600 mm ø
visoko zmogljivi propeler 650 mm ø
Zložljivi propeler 500 mm ø

Št. Artikla:
TR-PH 440 (d/z)
TR-PH 500 (d/z)
TR-PH 550 (d/z)
TR-PH 600 (d/z)
TR-PH 650 (d/z)
TR-KP 50 (d/z)

• Vsi 3-kraki visoko zmogljivi propelerji so lahko dobavljivi kot
tlačni(d) ali sesalni(z).
• Vsi visoko zmogljiv propelerji od TR-PH 500 so dobavljivi
tudi v Turbo izvedbi (št. naročila TR TP 500-650)

Turbo

• Uporaba tudi v majhnih odprtinah (premer nad 60cm ø)
• Namestitev na traktorsko tritočkovno drogovje
• Enostavno in gladka namestitev mešalnega drogovja s
pomočjo dodatnega hidravličnega cilindra, neodvisno od
pogosto nenatančne traktorske hidravlike.
• Nastavitev nagiba s pomočjo dodatnega hidravličnega
cilindra.
• Enakomerna in preprosta nastavitev ukrivljenosti obeh
križnih zglobov kardanske gredi s pomočjo hidravličnega
cilindra in traktorske hidravlike. To omogoča
mirno delovanje tudi z uporabo običajne
kardanske gredi.

Jumbo

an) – večkratno ojačano uležajenje
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Dolžina mešala:

Št. artikla:

4,6 m

TRE-H 4

5,6 m

TRE-H 5

6,6 m

TRE-H 6

Standard:
Visoko zmogljivi propeler
premera 500mm, tlačni
(po želji tudi sesalni)

Turbo propeler

Visoko zmogljivi propeler
tlačni

Visoko zmogljivi propeler
aspirante sesalni

…vključno z visoko zmogljivim propelerjem TR-PH 500 (premer 500mm ø)
Dolžina mešala:

Št. artikla:

4,6 m

JRE-H 4

5,6 m

JRE-H 5

6,6 m

JRE-H 6

7,6 m

JRE-H 7

2-kraki zložljivi propeler (za odprtine nad 250 mm,
dobavljiv le tlačni, razširjen premera 500 mm)
Ostalo dodatno opremo najdete na zadnji strani
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Mešala Dodatna oprema –
Mešala Dodatna oprema
1. Propelerska noga - kratka

1.

2.

3. Reduktor spremembe smeri vrtenja

Propelerska noga - kratka
Št. Artikla: TRE-HS

Propelerska noga - dolga
Št. Artikla: TRE-PS/JRE-PS

Za tlačno in sesalno mešanje. Z dvema izstopnima
kardanskima gredema in preklopom kardanske gredi.
Smiselno v krožnih kanalih oz. slalom sistemih in v težko
mešanim gnojničnih jamah.

3.

Ščiti propeler v času mešanja pred udarjanjem ob
tla gnojnične jame. Uporaba v manjših odprtinah
(premer nad 60 cm)

2. Propelerska noga - dolga
V celoti ščiti spodnji del propelerja. Robustna konstrukcija
z dvojnim naslonom na glavno mešalno cev in oležajeno
ohišje. Kontakt propelerja z dnom je v celoti onemogočen.
Za pravokotne gnojnične jame z odprtino nad 80 cm.

4.

4. Visoko zmogljiva rezalna naprava
Razreže ostanke krme in slame v gnojnici, preprečuje
zamašitev razdelilnih cevi na cisterni. Zdrobi dolgo slamo v
odprtih gnojničnih lagunah in na ta način omogoča poceni
zatesnitev zgornjega dela jame z gostim slojem, ki
preprečuje uhajanje smradu in amonijaka v okolje.
Obenem zreže trdne delce za učinkovito fermentacijo v
bioplinskih elektrarnah. Vključno z držalom za protinož.

5. Visoko zmogljiva rezalna naprava
Stabilno, dvokolesno podnožje. Za enostavno manipulacijo
z gnojničnim mešalom.

Reduktor spremembe smeri
vrtenja (levo / desno)
Št. Artikla: TR-RL/JR-RL

Visoko zmogljiva rezalna
naprava
Št. Artikla: TRE-SW/JRE-SW

5.

6.

Transporni voz
Št. Artikla: TRE-Y-F/JRE-Y-F

Kardanska gred Walterscheid
Št. Artikla: TR-GN/JR-GN

6. Kardanska gred Walterscheid
W2400, Stabilna kardanska gred Walterscheid z
obojestranskim normalnim zglobom.

RECK specialist za gnojnične mešalnike, gnojnične slalom sisteme, rešetkaste mešalnike in razmetovalnike silaže
Z veseljem vam pošljemo prospekte preostalih produktov iz naše ponudbe.

Najnovejše inovacije in informacije najdete na
www.reck-agrartec.com

Želite preizkusiti gnojnični mešalnik RECK in se prepričati o
izjemni zmogljivosti? Želite nasvet, kateri mešalec bi bil najbolj
primeren za vaše potrebe? Pokličite nas oz. vašega lokalnega

zastopnika. Kmetijsko in tehnično izkušeni svetovalci vam bodo
z veseljem pomagali pri izbiri najbolj primernega mešalnika
gnojnice za vaše specifične potrebe.

Reck-Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1-5
D-88422 Betzenweiler, Germany
Mešalniki za odprte
gnojnične
jame in lagune

Podaljšani okvir za zunanje
gnojnične lagune višine do
3 m nad talnim nivojem

Stolpni mešalniki za
nadzemne gnojnične
rezervoarje do višine 6 m

Elektro mešalo z vozičkom
(Solomobil)

Tel. +49 7374 18 - 83
Fax +49 7374 18 -13
contact@reck-agrartec.com
www.reck-agrartec.com
Vaš lokalni
zastopnik:

Gnojnični slalom / krožni
sistemi za govedo / svinje

Rešetkasti mešalniki
gnojnice za svinjske hleve

Rešetkasti mešalniki za
goveje hleve

Razmetovalniki silaže za
koritaste silose

ProFarm
Košenina d.o.o.
Sp. Senica 9
1215 Medvode
Tel. 01/ 3618-303
Faks. 01/ 3618-304
GSM: 040/21-33-55
E. pošta: info@profarm.net
WWW.PROFARM.NET
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Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Ponatis prepovedan.

Stopite v stik z nami: Telefon o1/3618-303

