
AVR CTHV 85 - serie
Hallenvullers

▪ Grote stabiliteit

Doordat het hoofdframe en het uitschuifbare gedeelte 

gemaakt zijn uit één stuk (AVR Monobody frame) is 

de stabiliteit van de machine groot.

De doordachte hallenvullers van AVR kenmerken zich door e�  ciëntie en productvriendelijkheid en zijn uitermate 
geschikt voor het snel en e�  ciënt verladen van verschillende producten zoals aardappelen, uien en graan.

▪ Meelopende zijwanden

Door de aandrijving aan de bovenzijde van het frame 

word bandslip voorkomen, dit vermindert slijtage aan 

de transportband en rollen. De transportband is 

voorzien van hoge meenemers en ligt over de gehele 

lengte van de machine in trogvorm (meelopende 

zijwanden). Dit combineert capaciteit met 

productvriendelijkheid; het product ligt stil en komt 

niet in aanraking met het frame.

▪ Automatisch zwenken

Bij de CHTV serie behoren zwenkpalen of zwenkplaten 

tot het verleden. U kunt het zwenkbereik van de 

machine instellen op de afstandsbediening waarna de 

machine  automatisch tussen de ingestelde punten 

gaat zwenken. De machine is daarnaast uitermate 

wendbaar door de aandrijving van beide hoofdwielen 

en 360 graden draaibare zwenkwielen.
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CTHV 3085 3485 3885

Bandbreedte 0,80 m 0,80 m 0,80 m

Lengte maximaal 15,00 m 17,00 m 19,00 m

Lengte minimaal 9,25 m 10,25 m 11,25 m

Oversteek max. 11,10 m 12,60 m 14,10 m

Opvoerhoogte 7,30 m 8,60 m 8,50 m

Opvoerhoek 28 ° 29 ° 25 °

Afgiftehoogte minimaal 0,40 m 0,40 m 0,40 m

Instorthoogte 1,10 m 1,10 m 1,10 m

Spoorbreedte 2,40 m 2,40 m 2,40 m

Gewicht 5.500 kg 6.000 kg 6.250 kg

Bandaandrijving Traploos variabel 1 x 5,5 kW 2 x 4,0 kW 2 x 4,0 kW

Bandsnelheid 30-80 m/min 30-80 m/min 30-80 m/min

Solide frame met omklapbare trekboom

Grote oversteek voor de wielen

Technische Speci� caties

Leaflet_CTHV 85 Serie_NL.indd   2 05-09-13   12:17


