Proč Roto Grind?
Porovnání s jinými drtiči
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Cena – jsme na 1/3 ceny strojů s podobnou kapacitou
Umí drtit všechen mokrý a houževnatý materiál, žádný jiný drtič toto neumí.
Požadavek na příkon výrazně nižší = větší potenciál, méně paliva.
Nízké nároky na údržbu – jen dvě pohyblivé části a jedny opotřebitelné díly. To jsou kladiva,
která mají karbidový návar a všechny 4 strany jsou otočné.
Mnohostranný výhoz s mnoha možnostmi.
Snadný, rychlejší, méně nákladný.
Jednoduchost – velice efektivní regulační systém, totožný stroj pro traktory od 70 do 200 PS.
Pracovní rozsah otáček od 540 do 1000
Příslušenství pro zrno, snadno domontovatelné a použitelné.
Neničíme vývodovou hřídel traktoru a pohonný mechanismus nebo motor, protože naše
provedení eliminuje rázy
Roto Grind může být vyčištěn během pár minut a použitelný pro cokoli jiného.
V závislosti na objemu použití, šetří peníze každým okamžikem.
Zpracuje bez přenastavení mokré nebo těžké suroviny.
Zpracuje i zmrzlé balíky bez poškození stroje.
Zpracuje všechny druhy a velikosti balíků.
Před drcené komponenty mohou prodloužit životnost krmného vozu.

Postřehy z provozu:
 Do typu 760 je vhodné min 120 PS (poctivých), traktor 100 je málo není výkonný.
 Může se agregovat i s 200 PS nebo více = vyroste výkon stroje
 1090 se proti 760 liší pouze šířkou cepáku. Typ 760 = 7 palců a 4 nože vedle sebe, 24 nožů
celkem; 1090 = 10 palců a 6 nožů vedle sebe. Zbytek stroje je zcela stejný
 Délka řezanky je stavitelná přibližováním protisotří, kterých je cca 6 ks a je to práce na ½ hod
 Stejnoměrná délka řezanky u tohoto stroje nikdy nebude – nemá síto
 Nemá síto = zpracuje, jakýkoli typ balíku, jakoukoli kvalitu balíku, i bordel
 Nože jsou oboustranné = celkem 4 polohy nože. Sada nožů stojí cca 1300 €, výdrž cca 8.000
balíků
 Šířka (průměr) otočné komory je 2,7 m, lze osadit ještě nástavkami 30 cm do trychtýře
 Balíky hranaté i kulaté
 Elektronika slouží k hlídání otáček kardanu = při poklesu ot.kardanu pod nastavenou mez
(např. 970) dojde k zastavení otáčení balíkem, tedy k podávání a k rozběhu dojde opět při
dosažení další nastavené meze (např. 1050)
 Koncová klapka je vždy mechanicky ovládaná
 V polovině výmetného komínu může být hydraulický válec k ovládání sklonu. Za příplatek
 Bez TP = nesmí na silnici
 Jednoduchý stroj, robustní, funkční
 Termín dodání 10 až 12 týdnů

Výkonnost t/hod - sláma
Příkon v PS
Hrubá řezanka

Střední řezanka

Jemná řezanka

70-90

XII.20

VIII.15

5.XII

90-125

15-25

XII.20

X.16

125-150

22-44

20-36

18-30

150+

28-50

24-40

20-34

