RECK elektro gnojnična mešala BLIZZARD
in električno kanalno mešalo FUX
Za odprte in zaprte gnojnične jame, gnojnične kanale in mobilno uporabo.
Do večje zmogljivosti z visoko kvaliteto:
Z robustno celostno konstrukcijo, močnim elektromotornim pogonom in učinkovito obliko
propelerjev, lahko brez težav premešamo tudi najtršo skorjo in usedline. Gnojevko lahko hitro
premešamo in prečrpamo. Na ta način lahko zagotovimo reden in načrtovan razvoz gnojevke.
Stroške umetnega gnojila lahko zmanjšamo s homogeno gnojevko premešano z mešali RECK.
Z rednim razvozom gnojevke zaščitimo naravno okolje.

RECK elektro gnojnično mešalo tip BLIZZARD
RECK elektično mešalo tip Blizzard, osnovni model

Elektro mešalo tip Blizzard
močnejša izvedba Jumbo
na voljo z mešalno cevjo
dolžine do 8 m (art. št.: EJR)

Zakaj izbrati RECK elektro gnojnično mešalo:
• Posebno drsno vležajenje mešalne osovine z dolgo
življensko dobo v agresivnem gnojničnem območju.
• Pričvrstitev mešala, prilagajanje nagiba, stikala in
električne komponente so nameščene izven
agresivnega območja gnojevke.
• Varnostno stikalo zvezda - trikot z možnostjo
spreminjanja smeri vrtenja in ustrezen propeler
tako za tlačno kakor tudi sesalno mešanje.
• Mešala izdelana iz nerjavečega V2A jekla po
naročilu.
• S pomočjo izjemno učinkovite rezalne naprave
lahko razrežemo dolge ostanke nastilja in krme.
S tem zagotovimo nemoten razvoz gnojevke
brez zamašitev.
• Dvojna moč mešanja (1000 obr./min.) je mogoča z
neposrednim priklopom mešala na kardansko gred
traktorja.

Elektro mešalo s stacionarno namestitvijo za odprte gnojnične
bazene (Art. št.: ETR-HS)

Tehnični podatki:
• Prenos moči motorja na mešalno gred je izveden preko
tihega, za vzdrževanje enostavnega jermenskega
prenosa (hitrost vrtenja mešalne gredi 460 obr. / min.)
Trokraki propelerji premera od 400 mm do 600 mm ø
Osnovna izvedba Turbo: premer mešalne cevi 101 mm

Štirikrat ojačano drsno vležajenje omogoča enostavno vzdrževanje

Ojačana izvedba Jumbo: premer mešalne cevi 140 mm
Obe izvedbi dobavljivi v cinkani ali nerjaveči varianti.
kW           KM

Dolžina
mešala

Propeler  
ø v mm

Art. št.
Turbo

Art. št.
Jumbo

5,5 kW    7,5 KM

4,5,6,7 m

400 mm

ETR 7,5

EJR 7,5

7,5 kW  10,0 KM

4,5,6,7 m

440 mm

ETR  10,0

EJR  10,0

11,0 kW  15,0 KM

4,5,6,7 m

500 mm

ETR  15,0

EJR  15,0

15,0 kW  20,0 KM

4,5,6,7 m

500 mm

ETR  20,0

EJR  20,0

18,0 kW  25,0 KM

4,5,6,7 m

550 mm

ETR  25,0

EJR  25,0

22,0 kW 30,0 KM

4,5,6,7 m

600 mm

ETR  30,0

EJR  30,0

Enostavno vzdrževanje jermenskega prenosa

Posebej ojačana izvedba (Jumbo EJR) je na voljo do
dolžine 8 m!
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RECK elektro - gnojnična mešala / vgradni elementi
s konzolo za namestitev na prednji traktorski nakladač

Konzola za prednji
traktorski nakladač s
hitromenjalnim vpetjem
(Art. št. ETR-FHY)

Priklop na prednji traktorski nakladač je še posebej
priporočljiv v primerih, ko je potrebno mešalo pripeljati
do gnojničnega bazena s traktorjem ali nakladačem.

s stacionarno namestitveno konzolo za odprte gnojnične bazene

Stacionarna konzola
za odprte gnojnične
bazene (Art. št. ETR-HS)

Prikazana stacionarna namestitev je še posebej primerna za
odprte gnojnične bazene. Nastavitev po višini je izvedena
brezstopenjsko. Mešalo se lahko zasuka za 360 stopinj.

s stacionarno namestitvijo za gnojnične lagune

Stacionarna
namestitev za lagune
(Art. št. ETR-SAB)

Prikazana stacionarna namestitev je še posebej primerna
za velike zalogovnike gnojevke, kot so lagune.

s stacionarno namestitvijo za zaprte gnojnične jame

Stacionarna namestitev
za zaprte gnojnične jame
(Art. št. ETR-HB)

RECK elektro gnojnično mešalo s stacionarno namestitvijo
za zaprte gnojnične jame. Nastavitev nagiba je izvedena s
pomočjo navojne palice.
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RECK elektro gnojnično mešalo BLIZZARD mobil
mešalna cev 101 mm ø
s prevoznim vozičkom za mobilno uporabo
RECK elektro mešalo BLIZZARD s prevoznim vozičkom
SOLOMOBIL je zelo enostavno premeščati med posameznimi
gnojničnimi odprtinami. Prevozni voziček je opremljen s
stabilnimi, po višini nastavljivimi podpornimi nogami.
Mešalo je mogoče nastavljati po višini in nagibu. Optimalna
izbira za odprte in zaprte manjše gnojnične jame, kanale ali
krožne sisteme.
• Okvir mešala je v celoti vroče cinkan
• Posebno drsno vležajenje v agresivnem območju gnojevke
• Serijsko opremljen z zvezda - trikot preklopnim stikalom
za tlačno in sesalno mešanje, CECON električni priklop 32
Amperov, 3 x 380 V motor

Tip ETR - priročna električna mešalna naprava z veliko
močjo mešanja, z dvižnim vitlom in nastavitvijo nagiba.
Za gnojnične odprtine nad 0,60 m premera. Za mešalne
cevi do dolžine 5,0 m in moč motorja do 11,0 kW (15 KM)

RECK elektro kanalno mešalo tip FUX
Premer mešalne cevi 76 mm ø
Osnovni model FUX z opremo

Osnovni model

RECK elektro kanalno mešalo FUX je majhno, učinkovito
mešalo za mobilno in stacionarno uporabo v predjamah
in majhnih gnojničnih jamah in kanalih. Za učinkovito
rabo v gnojničnih kanalih je običajno potreben prevozni
okvir s sistemom uravnavanja nagiba mešalne cevi.

kW           KM

Dolžina
mešala

Propeler  
ø v mm

Art. št.

2,2 kW     3,0 KM

3-4m

350 mm

EK   3,0

4,0 kW     5,5 KM

3-4m

380 mm

EK 5,5

5,5 kW     7,5 KM

3-4m

400 mm

EK 7,5

7,5 kW   10,5 KM

3-4m

440 mm

EK 10,0

11,0 kW   15,0 KM

3-4m

500 mm

EK 15,0

Elektromotor, mešalna cev premera 76 mm in
visokozmogljivi trokraki propeler (Art. št. EK)

Priporočljiva dodatna oprema

Podporna noga

Prednosti RECK elektro - kanalnega mešala FUX:

Prevozna držala

Podvozje

Uporaba v kanalu

• Posebni drsni ležaji z dolgo življensko dobo v
agresivnem gnojničnem območju.
• Pričvrstitev mešala, nastavitev, pogon in elektro
komponente so nameščene izven agresivnega
območja gnojevke.
• Serijsko vgrajeno preklopno stikalo zvezda trikot z ustreznim propelerjem za učinkovito
tlačno in sesalno mešanje.

RECK elektro-kanalno mešalo FUX s stabilizacijskim in
nagibnim okvirjem (Art. št.: EK-NB)
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Dodatna oprema
Krmilna omarica z avtomatskim
časovnim preklopnikomPrednosti:
Preko krmilne omarice lahko nastavite
dnevne časovne intervale mešanja.

Propelerska noga kratka
(Art. št.: TRE-HSL)

Propelerska noga dolga
(Art. št.: TRE-PS, JRE-PS)

Propelerska podložna noga z
nosilcem pnevmatike
(Art. št.: TRE-PS+LR)

Propelerski zaščitni obroč z
nosilcem pnevmatike
(Art. št. TRE-PSR+LR)

Podaljšana kardanska osovina za
dvojno moč mešanja
(Art. št.: ETR-ZWA)
Podaljšana kardanska gred je pri elektro
mešalih priporočljiva dodatna oprema.
Z mešanjem s 1000 obr./min. preko
kardanske gredi traktorja, lahko
zmogljivost mešanja podvojite.

Visoko zmogljivi propeler,
tlačni (Art. št.: d)

Visoko zmogljivi propeler sesalni (Art. št.: z)

Visoko zmogljiva rezalna
naprava s protinožem
(Art. št.: TRE-SWE)

Dvokrilni zložljivi propeler (za odprtine nad 250 mm,
na voljo le v tlačni izvedbi, razprt premer 500 mm ø

RECK mešalo za bioplinski hranilnik
RECK elektromešalo za zaprti zalogovnik
RECK elektro mešala so bila razvita posebej za uporabo
v plinsko zatesnjenih gnojničnih zalogovnikih. Mešalo
v notranjosti učinkovito meša plinske substrate. Z
optimalno smerjo mešanja (lahko tlačno ali sesalno), je
gospodarna raba razkrajanih ostankov zagotovljena.
• Natančno uravnavanje nagiba preko hidravlike
• Namestitev mešala skozi steno rezervoarja z
gumijastimi tesnili
• Možna je tudi naknadna vgradnja
• Prilagoditev mešala individualnim potrebam

Gumijasta tesnila
(druga gumijasta manšeta
nameščena v notranjosti za
dodatno varnost kot dodatna
oprema)
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Ročna hidravlična črpalka za
nastavitev nagiba mešala

Kvaliteta vodilnega proizvajalca
Podjetje RECK tesno sodeluje s kmetijsko panogo
in neprestano razvija praktične in ekonomične
rešitve. Gnojnična mešala RECK združujejo
napredno tehnologijo in robustno izdelavo z
enostavnim upravljanjem. V podjetju RECK smo
vedno pripravljeni prisluhniti tudi individualnim
zahtevam.
Zagotavljamo vam najvišjo kvaliteto ob najboljšem
razmerju med ceno in zmogljivostjo.
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RECK gnojnični krožni in slalom
sistemi
Najbolj zanesljiva in najcenejša
rešitev, hranjenje gnojevke tudi
v dolgih kanalih pod hlevom in
njena temeljita homogenizacija
ter profitabilna raba.
Pri RECK slalom sistemih so
kanali pod hlevom razporejeni
na način, da gnojevka nemoteno
kroži pod celotnim hlevom.
Potrebno je sodo število kanalov.
Mešalni jašek, kot najglobja
točka sistema leži v notranjosti
ali izven hleva in služi tudi kot
črpalni jašek.
Podrobnejše informacije o
svetovanju in brezplačnem
projektiranju lahko prejmete
od naših izšolanih strokovnih
sodelavcev.
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Najnovejše informacije in inovacije lahko najdete na naši
spletni strani: www.reck-agrartec.com

Vaš specialist za gnojnična mešala, gnojnične slalom sisteme, rešetkasta mešala in razmetovalnike travne silaže – v tesnem
sodelovanju z vašim lokalnim zastopnikom. Z veseljem vam bomo poslali prospektni materjal o naši preostali ponudbi.
Vas zanima demonstracija oz. imate vprašanja glede izbire
ustreznega gnojničnega mešala? Pokličite našega lokalnega
zastopnika. 						

Mešala za zaprte gnojnične
jame

Mešala za odprte gnojnične
jame in lagune

Ojačana mešala za odprte
gnojnične jame in lagune

Svetovalci s kmetijskim in tehničnim znanjem vam bodo z
veseljem pomagali pri izbiri ustreznega mešala, ki bo najbolje
ustrezal vašim zahtevam.

Podaljšek okvirja mešala
za uporabo pri gnojničnih
jamah višine do 3 m nad
tlemi

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1-5
88422 Betzenweiler
Tel  +49 73 74-18 83
Fax +49 73 74-18 13
contact@reck-agrartec.com
www.reck-agrartec.com

sistemi - tehnika - udobje živali

Elektro mešala za odprte
gnojnične jame in lagune

Rešetkasta mešala za
svinjske hleve

Rešetkasta mešala za
goveje hleve

Razmetovalniki travne silaže

Telefon 01/3618-303
Telefax 01/3618-304
info@profarm.net
www.profarm.si

DE 251.1/W148 f 10.10 kurA. Pridržujemo si pravico do sprememb ki so
posledica tehničnega razvoja. Ponatis, tudi delni, je prepovedan.

Zahtevajte dodatne informacije: Tel. +49 73 74 - 18 83

Sp. Senica 9
1215 Medvode

