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BRUNS MBA 18000 Tandemas
Op aanvraag.

Meeruitvoering / mogelijkheden
Bruns MBA Kalkstrooier:
- Weeginstallatie TC, 3weegpunten met terminal ca. 250kg nauwkeurig;               
- Buitendisplay t.b.v. weeginstallatie;                                                                                   
- Printer “epson” t.b.v. weeginstallatie;                                                                               
- Hydraulische Bandaandrijving i.p.v. Wielaandrijving;                                                 
- Hydraulische Bandaandrijving i.c.m. Wielaandrijving;                                                 
- Electrische LS bediening voor hydraulische bandaandrijving;                                
- Plaats specifiek afgifte systeem Trimble Field IQ;
- Strooivijzel 6 meter werkbreedte t.b.v. droge kalk handmatig inklapbaar;
- Strooivijzel 9 meter werkbreedte t.b.v. droge kalk hydraulisch inklapbaar.
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Wir transportieren Wachstum

Kalkstrooiers

De ABC Bruns kalkstrooiers worden in Duitsland naar
de bekende maatstaven geproduceerd. Kenmerkend
voor deze kalkstrooiers zijn hun degelijk- en betrouwbaarheid, maar vooral het exacte en egale strooibeeld.
De Bruns kalkstrooier is een samengaan van het vroegere “Kuxmann” en “Rotina”.
LMC Gennep BV heeft vanuit het verleden veel ervaring opgedaan met de Tebbe kalkstrooiers. Puttend uit
deze ervaringen hebben Bruns en LMC Gennep BV
bedrijven gezamenlijk de Bruns kalkstrooiers voor
Nederlandse omstandigheden geschikt gemaakt.
Hiermede is een stabiele maar vooral bedrijfszekere
Kalkstrooier samengesteld die eenvoudig te bedienen
is.
Er zijn 3 varianten:
1. 	
Kalkstrooiers met schijven voor het verspreiden
van vochtige kalk
2. 	Kalkstrooiers met Strooivijzel voor het verspreiden
van droge kalk
3. Combinatie Kalkstrooier met zowel strooischijven
en strooivijzel.
Kenmerken Bruns Kalkstooier / NL standaard:
• 800 mm breede Bodemband, stijle wand 30°, en
ROERDER in de laadbak om brugvorming te voorkomen.
• Bij strooischijven (Vochtige Kalk):
- De strooitafel positie is eenvoudig te verschuiven
tbv het aanpassen van het strooibeeld.
- Strooiunit uit RVS V2A
- Egalisatie Hark voor constante gift op de strooischijven

BRUNS MBA 7000 Enkelas

BRUNS MBA 12000 Enkelas

Standaard uitvoering:
- Laadhoogte 2.350 mm (standaard banden);
- Laadbak 3.250 x 2.000 x 1.150 mm lxbxh inhoud 5200 liter ;
- Roerder in de laadbak;
- Trap voorzijde laadbak;
- 10 gaats as Hydraulisch geremd spoor 1.900mm ;
- Lage druk banden 550/60 x 22,5 Flotation profiel. 55 cm breed &
124 cm hoog ;
- Geveerde trekdissel, bovenaanspanning met schroefbaar trekoog
40 mm;
- Groothoek aftakas;
- 2x Breedstrooischijven uit RVS (vochtige kalk);
- Werkbreedte bij vochtige kalk tot 12 mtr.;
- Bodembandaandrijving dmv loopwiel (hydraulisch bediend) met 2
bandsnelheden voor snelheidsafhankelijke dosering;
- Variabel instelbare hoeveelheidregeling, 250 - 10.000 kg per ha;
- Mechanische steunpoot “Jost”;
- Gestaalstraald, Lak kleur Bruns Groen;
- Achterlichten volgens STVZO (RVS lichtbalk).
                                                                    
Opties:
- Verhoging 150mm laadbak, inhoud 6250 liter met zwaardere as;                           
- Lagedruk banden:
• 700/50 x  26,5 flotation profiel 70cm breed & 135 cm hoog  
• 750/45 R 26,5 380/630 profiel 75cm breed & 135 cm hoog
• Andere maten mogelijk op aanvraag.    

Standaard uitvoering:
- Laadhoogte 2.600 mm (standaard banden);
- Laadbak 4.250 x 2.000 x 1.150mm lxbxh inhoud 8000 liter;
- Roerder in de laadbak;
- Trap voorzijde laadbak;
- Versterkte 10 gaats as Hydraulisch geremd spoor 2.000 mm;
- Lagedruk banden 700/50 x 26,5 flotation profiel. 135 cm hoog;
- Geveerde trekdissel, bovenaanspanning met schroefbaar trekoog 40 mm;
- Groothoek aftakas;
- 2x Breedstrooischijven uit RVS (vochtige kalk);
- Werkbreedte bij vochtige kalk tot 12 mtr.;
- Bodembandaandrijving dmv loopwiel (hydraulisch bediend) met
2 bandsnelheden voor snelheidsafhankelijke dosering;
- Variabel instelbare hoeveelheidregeling, 250 - 10.000 kg per ha;
- Mechanische steunpoot “Jost”;
- Gestaalstraald, Lak kleur Bruns Groen;
- Achterlichten volgens STVZO (RVS lichtbalk).
Opties:
- Verhoging 100mm laadbak, inhoud 10000 liter met zwaardere as;    
- Hydraulisch bedienbare afdekkap (zeil);  
- Onderaanspan met schroefbaar trekoog 50 mm;
- K-80 Trekoog;
- Luchtberemming met remkrachtregeling;
- Spadborden “staal”;
- Breedtelichten achterzijde;
- Werkverlichting 2x LED achterzijde;
- Lagedruk banden:
• 750/45 R 26,5 380/630 profiel 75cm breed & 135 cm hoog
• 710/50 R 30,5 flotation
72cm breed & 150 cm hoog
• 750/60 R 30,5 flotation
75cm breed & 166 cm hoog
• 28.1 R 26  RUS AS profiel.
75cm breed & 174 cm hoog
• Andere maten mogelijk op aanvraag.    

