
 
 
 
 
Технология  на  тора  
 
Модул за говедовъдна ферма 
200 до 250 млечни крави 
 
 
 
Необходима техника 
 

                 

 
 
 
Тороразхвърлящо ремарке - равнини райони: T3150 Тандем 
 

Полезен товар: 15 тона 
4-ри тороразхвърлящи, режещи/фрезови/ лопаткови валяци F4 
Дъно: 4 вериги 14 x 50 
Оборудване за разрешение за движение по пътищата с 25 km/h 
 
Опция: 
Допълнително оборудване и разрешение за 
движение по пътищата с 45 km/h 
(стандарт Германия / BRD) 

 
 
 
 
 
 
 
Тороразхвърлящо ремарке - планински райони: B 3045 
 

Полезен товар: 4500 кг 
4-ри тороразхвърлящи, режещи/фрезови/ лопаткови валяци F4 
Дъно: 2 вериги 10 x 31 
Оборудване за разрешение за движение по пътищата с 25 km/h 

 
Опция: 
Надстройка 40 cm 2-части 
Надстройка 40 cm 4-части 

 
 
 
 
 
Цистерни за разпръскване тор: T15000 Тандем 
 

Вместимост 15.500 литра 
Компресор KD 8000 
Оборудване за разрешение за движение по пътищата с 25 km/h 

 
Опция: 
Допълнително оборудване за разрешение за 
движение по пътищата с 45 km/h 
(стандарт Германия / BRD). 

Най-добрите технологични решения 
за земеделския производител 

    www.agro-vista.com                                 info@agro-vista.com          Skype: Agro-Vista 



Миксер за отворени торохранилища TMH/S 60 
 

Захранва се от задвижващия предавателен вал на трактора 
Дължина на разбъркващото рамото 6 м 
Хидравличен цилиндър, 
пропела с 3 перки, 
предпазен пръстен, 
транспорна количка. 
 
 
 
 

 

  
                Миксер в действие 
- отворено, вкопано торохранилищe - 

 
Сепаратор за тор CM 260/75 
 
При недостатъчен капацитет на торохранилището 
За разделяне на тора на твърда (70 %) и течна (30 %) фракция. 

Мотор 4 kW    капацитет 4 – 50m3/h 
Опция: 
VO316   опорна платформа височина 3 м със стълба 
VO316   опорна платформа височина 4 м със стълба 
Z27130060 Eл. разпределителна кутия 
включване/изключване) и защита на 
мотора при аварийно изключване 
 

             
 
Сепараторна помпа PTS 5.5-100 
(за засмукване на тора) 

  
        Сепаратор в действие 
- с опорна платформа и стълба - 
 
С твърдата фракция може да се 
наторява веднага – 
без спазване на периода на 
съхранение и угниване 
от 6 седмици.  

Допълнително оборудване към T 3150 
за използуването му и за транспортиране на 
фуражи (силаж, сенаж и др.) 

Полезен товар: 12 тона      Дъно: 4 вериги 14 x 50 
 
VO118.0750    Задна надстройка – височина 1,75 m 
с хидравлично отваряне и затваряне 
VO118.0770    Странични надстройки - височина 0,8 м 

       3-части (предна, лява и дясна) 

 
 

Представител за България 
 

 
www.Аgro-Vista.com 
info@agro-Vista.com 

Произдедено в Австрия 
 

 
www.kirchner-soehne.com 

Вашият консултант 


