
 F3X HD+

22

FXX HD+

POJEMNOŚĆ

22 m3 - 32 m3

FXX 2200 HD+ FXX 2400 HD+ FXX 2600 HD+ FXX 2800 HD+ FXX 3000 HD+ FXX 3200 HD+

Pojemność [m3] 22 24 26 28 30 32

Wysokość [m] 2,87 3,08 3,26 3,36 3,73 3,94

Szerokość [m] 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Długość [m] 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60

Waga [kg] 7200 7600 9700 10100 10500 11000

Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM]** 75 80 85 100 105 110

Ilość ślimaków [szt] 2

Ilość noży tnących [szt] 18 (10 długich, 8 krótkich) 18 (14 długich, 4 krótkie)

Wysokość okna od podłoża [mm] 970 1050

Ogumienie R 19,5-435/50 (MEGA) 
oś pojedyncza R 19,5-435/50 (MEGA) oś podwójna "bogie"

Specyfikacja techniczna*

RINO FXX HD+ wytrzymałe wozy paszowe stanowiące kombinację wydajności i 
innowacyjnej technologii. Dedykowany dla dużych gospodarstw oraz zaprojektowany 
tak, aby zapewnić nienaganną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach. Kluczowe 
zalety to wzmocniona konstrukcja ramy, szeroki kosz oraz ślimaki, które gwarantują 
sprawne i szybkie mieszanie każdego rodzaju materiału. Dodatkowe atuty takiej 
konstrukcji to idealny stosunek wysokości do pojemności przy jednocześnie niskim 
zapotrzebowaniu mocy. RINO FXX HD+ dodatkowo posiadają w standardzie dwa 
ślimaki o grubości 20 mm oraz otwory  rewizyjne z przodu kosza. RINO FXX HD+ 
o pojemności od 26 m3 do 32 m3 posiadają w standardzie zawieszenie podwójne 
"bogie" na kołach R19,5-435/50, co zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru i 
większą wytrzymałość oraz stabilność. Opcjonalnie można wyposażyć maszynę w 
oś skrętną z blokadą podczas cofania.

* Parametry techniczne mogą ulec zmianie w zależności od zastosowanego wyposażenia. Wersja 'INDIVIDUAL' może w znacznym stopniu 
odbiegać od podanych parametrów.
** Pobór mocy może się różnić w zależności od załadowanych produktów i zastosowanego typu przekładni planetarnej.

R 15,5-400/60 R 19,5-435/50 (MEGA)

Zmiana wysokości + 5 cm [t] + 10 cm [t]

Ogumienie opcjonalne
FXX 2200 HD+ i FXX 2400 HD+

[t] - oś podwójna "bogie" 


