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The AFT100 ķēdes tranšejas racējs ar jūgvārpstas piedziņu (PTO)
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AFT100 priekšrocības
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1.   Piekabināms pie 
jebkuras standarta 3 

punktu sakabes

2.   Ķēde ,ko darbina 
standarta jūgvārpsta 

(PTO 540 apgrz.) 

3.   Minimālas 
hidraulikas prasības , lai 
nolaistu rakšanas strēli

4.   Viegli 
transportējama un 

mobīla

5.   Nepieciešama 
minimāla apkope –

viens eļļošanas punkts

6.   Asmeņi vai ķēdes 
posmi ir viegli 

nomaināmi pa vienam, 
nav jāmaina visa ķēde.

7.   AFT100 ir ļoti 
vienkārša un viegli 
saprotams vadība

8.   Rezerves daļas, 
rūpnīca izsūta tajā dienā 

,kad veikts 
pieprasījums.

9. Nepieciešamā 
traktora jauda – 100zs , 

ātrumkārba ar 
pazeminātiem 

ātrumiem ( creeper)



AFT100

• AFT100 spēj izrakt perfekti 

greiderētas tranšejas līdz pat 
desmit reizēm ātrāk, nekā to 
darot ar ekskavatoru. 
Saglabājot nelielas 
eksplutācijas izmaksas.
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AFT100 

• Tranšeju platums ir 
viegli pielāgojams no 
125mm-400mm , un 
dziļumā līdz 1,6 
metriem.

• Hidrauliska dziļuma 
kontrole- manuāla vai ar 
lāzeru, pilnībā 
automātiskai rakšanai.
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Lāzera komplekts
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• Automātiska lāzera 
dziļuma kontrole-
solenoīdu sistēmas ir īpaši 
izstrādātas, lai 
sinhronizētos ar lāzera 
blokiem un nodrošīnātu
vienmērīgu un ātru 
darbību.

• Lāzera uztvērējs ir lieliski 
novietots, lai nodrošinātu 
dziļuma kontroli 
neatkarīgi no izlices leņķa.



Kēžu varianti – AFT100 

Standarta ķēde (75mm 
solis) ar karbīda augsnes
lāpstiņām
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Ķēžu varianti

• HD (Heavy Duty) –
lieljaudas ķēde (101,4mm 

solis) ar ložu tipa zobiem.
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Augsnes attīrīšnas iespējas – AFT100
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Pagarināti divi augsnes urbji ar 
ķēdes piedziņu , lai atbīdītu 

augsni uz jebkuru pusi

Duālā konveijera 
sistēma- uz labo 
pusi attīrīšanas 
augstums līdz 

2,2m



Drenāža

• Hidraulisks – cauruļu 
ruļļu turētājs

• Cauruļu tekne- precīzi novieto 

cauruli tranšejā, izvairoties no ‘’izciļņiem’’ 
uz tranšejas gultnes. 
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MH100- tranšeju racējs ar hidropiedziņu

• MH100 jaudīgs, daudzpusīgs 
tranšeju racējs ,kas piestiprināms 
pie ekskavatora sviras – kausu 
vietā.

• Ideāli piemērots grūti 
aizsniedzamās vietās ,kur ar 
parasto tranšeju racēju ir grūti 
piekļūt.

• Iespējams izvēlēties starp 
standarta ķēdi un asmeņiem –
normālām augsnēm, vai HD 
pastiprināto ķēdi ar ložu tipa 
zobiem –smagām augsnēm vai 
ceļu tranšeju rakšanai.
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MH100 tranšeju racējs ar hidropiedziņu
• Ķēdes izturība – pārbaudīta ar 40t 

slodzi

• Ķēdes nodilums- ievērojami 
samazināts pateicoties karbīda 
asmeņiem un iespējai apgriezt ķēdi 
otrādāk.

• Karbīda asmeņus var viegli nomainīt –
neatspriegojot ķēdi.

• Liels sliedes gala zobrats – nodrošina 
vienmērīgu asmeņu darbību un vieglāk 
tiek galā ar šķēršļiem.
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Paldies par uzmanību ! 

LPKS LATRAPS  


