
LEHNER 

12 voltų srovė
dozuoti barstomąją druską, 
smulkų žvyrą, smėlį ir trąšas.

12 VOLTŲ  
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POLARO® 
POLARO® E 

Su POLARO® galima bastyti tokius bastomas medžiagas kaip druska, smulkus žvyras, smėlis ir trąšos 
be specialių transporto priemonių.  
Galima sumontuoti mechanizmąsu 12 voltų pavara, tam yra skirtos specialios angos montavimo rėme 
(šone ir apačioje).  

Tolydaus valdymo reguliatoriaus plotis: 0,8 - 6,0 m
Valdymo pultas kabinoje ant vairuotojo sėdynės
Permatomas atsargų rezervuaras, kurio talpa gali būti 70, 105 arba 170 litrų
Rėmas, sklendė ir barstomasis diskas iš nerūdijančio plieno
Paprastas sumontuoti ant transporto priemonės rėmo
12 voltų pavara, gali būti montuojama prie kiekvienos transporto priemonės  
(24 V adapteris)
Technika yra patikimai tvirtinama įtempiant valdymo diržą.
Tolydus kiekio dozavimas

POLARO® 100 prie ratinio 
traktoriaus

POLARO® 70 keturračiui su  
sniego dozatoriumi 

POLARO®100 visureigiui

Techniniai duomenys

POLARO® 70 automobiliui 

su sniego dozatoriumi

POLARO®100 pikapui su 

sniego dozatoriumi

POLARO®170 šakiniui 

krautuvui su sniego 

dozatoriumi

Matmenys (ilgis / plotis / 

aukštis):

570 / 485 / 870 mm 570 / 485 / 1050 mm 700 / 626 / 1070 mm

Svoris: 29 kg. 38 kg. 42 kg.

Tūris: 70 litrų 105 litrai 170 litrų

Druskos kiekis pakuotėje: apie 90 kg apie 130 kg apie 220 kg

20 g/m2: apie 4000 m2 apie 6000 m2 apie 10000 m2

Pavara: 12 voltų variklis 12 voltų variklis 12 voltų variklis

Srovės sunaudojimas: 13 A 13 A 13 A

Akumuliatoriaus laidas: 3 m 5 m 5 m

Valdymo pulto laidas: 2 m 2 m 2 m

Valdymo laidas: 3 m 6 m 6 m
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Laikiklį galima montuoti prie automobilių, 
priekabų, keturračių, mažų traktorių, 
krautuvų, ratinių traktorių ir transporto 
priemonių su 12 voltų įtampa. Transporto 
priemonėse su 24 voltų įtampa reikia naudoti 
adapterį.

Visos valdymo funkcijos reguliuojamos iš 
kabinos arba vairuotojo kabinos.

Visos valdymo funkcijos yra valdomos iš 
kabinos arba vairuotojo sėdynės: 
 – valdymo Įjungimas / išjungimas
 – disko įjungimas / išjungimas
Dozavimo sklende galima nustatyti tolydų 
srautą.

Barstomojo disko apsukų skaičių galima 
reguliuoti tolygiai nuo 0,8 m (šaligatviams) iki 
6 m (stotelėms, aikštelėms) pločiui.

Nuotolinio valdymo pultas

Dozavimo sklende galima nustatyti 
tolydų srautą.

POLARO® yra Lehner GmbH reguliuotas prekės ženklas.

Nuotolinio valdymo pultas

Padavimo mechanizmas užfiksuotas 
laikiklyje:

LEHNER galinio tvirtinimo sistema 
yra tvirtinama įtempiant valdymo diržą. 
Maišytuvas reguliuojamas atskiru varikliu. 
Registruoto dizaino technologija garantuoja, 
kad maišytuvas veikia esant didelei varžai. 
Taip variklis nepertraunamas. Diržu laikiklis 
patogiai tvirtinamas virš fiksuotų arba aštrių 
kampų. Druska turi būti pakankamai biri. 
Nebiriai arba drėgnai druskai išbarstyti yra 
skirtas specialus priedas. Šis priedas yra 
fiksuojamas laikiklyje.  
Dėmesio – šis priedas neskirtas barstyti 
žvyrą ir smėlį.
 
Su POLARO® valdymo diržu barstymą 
galima tiksliai nustatyti ir tolygiai barstyti.
Kadangi smėlio ir druskos mišiniai 
laikiklyje dažnai susikaupia ir sulimpa, mes 
rekomenduojame šių medžiagų nemaišyti.

Dozavimą galima nuotolinio 
valdymo pultu reguliuoti per 
atstumą.

POLARO® POLARO® E 
POLARO® E privalumai:

Barstomą kiekį galima 
reguliuoti elektroniniu būdu 
nuotoliniu valdymo pultu.
Ištuštėjimo jutiklio 
reguliavimas.
Galimas valdymas iš 
vieno šono.



Priedai

© Norint spausdinti (ir ištraukas), reikalingas Lehner GmbH sutikimas. 
Galimi techniniai pakeitimai.
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Keturkampis šoninis laikiklis

Priekabos laikiklis

Žoliapjovės laikiklis
pagal užklausimą

Tempiamojo kablio laikiklis

„LEHNER GmbH“
Häuslesäcker 5 - 9
D-89198 Westerstetten

Tel.: (+49) 0 73 48/95 96 0
Faks.: (+49) 0 73 48/95 96 40

http://www.lehner.eu
El. paštas: info@lehner.eu

Tritaškis blokas

Pagrindas
tempiamojo kablio laikikliui

Iki 70 mm storio šoninės 
sienelės. 
Priekabos laikiklis yra 
reguliuojamo aukščio. Viršutinės 
kraštinės galinio dangtelio 
matmenis pagal galvutės viršutinį 
kraštą yra reguliuojama nuo 590 
iki 780 mm. 

Atsarginio rato laikiklis 
(automobilio)

Kraštinės sienelės laikiklis

90 cm aukščio purvasaugiai, 
su viršutine ir apatine aptbaila

Ratukai valdikliui pastatyti ir 
transportuoti.

Druskos maišytuvas

Sunkiai byrančiai  
arba drėgnai druskai.


