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RT VONTATOTT CSILLAGKEREKES RENDSODRÓK 

teljesítmény igény 60 LE; munkaszélesség 360-500/450-540 cm; csillagkerekek száma 7-9 db; 

szállítási szélesség 220-250 cm; tömeg 590-680 kg 

 
Az RT/9 vontatott csillagkerekes rendsodró 

(0300007 cikkszámú 2 kerekes kivitel) 

 
Az RT/9-3 vontatott csillagkerekes rendsodró 

(03000070 cikkszámú 3 kerekes kivitel) 

• Az RT vontatott kivitelű gépeket elsősorban a közepes és nagy területen gazdálkodók részére 

ajánljuk. Egyenetlen talajokon is jól működnek, kombinálva a pontosságot és a sebességet a 

kedvező szénakezelési képességükkel.  

• Újdonság az RT/9-3 kivitel, ami a szállítás közbeni stabilitás növelése érdekében három támke-

rékkel van szerelve. A 3. támkerék készlet külön is megvásárolható a már meglévő 2 kerekű 

gépekhez.  

• A nagy teherbírású vázszerkezeten és az erősített rugós fogakon túl, a csillagok hidraulikus 

kiemelhetőségével is szolgálják a felhasználót. A hazánkban leginkább elterjedt vontatott 

rendsodrók egyik legnagyobb hibája, hogy a fordulókban a rugós fogakra igen nagy terhelés 

hat, ezért gyakran eltörnek, így többlet költséget okoznak. Az RT gépek a csillagkerekek egy-

szerű és gyors kiemelhetőségével ezt kiküszöbölik, és a nagy, az előbb említett egyéb típusok-

hoz képest kétszeres terület teljesítményükkel igen gazdaságosan üzemeltethetők.  

• Az RT/9-3 típus rendelhető 150 cm átmérőjű 7,5 mm vastag erősített rugós fogakkal szerelt 

csillagkerekekkel is. 

• Az RT rendsodrók egyszerű szerkezetükből adódóan kis karbantartás igényű és könnyen kezel-

hető gépek. 

Típus RT/7 rendsodró RT/9-2 rendsodró RT/9-3 rendsodró RT/9-3 erősített 7,5 

Cikkszám 0300006 0300007 03000070 03000070010 

Csillagkerekek száma (db) 7 9 9 9 

- átmérője (cm) 140 140 140 150 

Fogak száma/csillag (db) 40 40 40 40 

Fog átmérő (mm) 7 7 7 7,5 

Munkaszélesség min.-max. (cm) 360-500 450-540 450-540 450-540 

Szállítási szél. (cm) 220 250 250 250 

Súly (kg) 590 660 680 728,5 

Abroncs méret 6,00x16 6,00x16 6,00x16 6,00x16 

Telj. igény (LE) 60 

Kivitel Vontatott 

Opciók: 

 

 

Cikkszám  Megnevezés 

03000076 Műanyag lemez csillagkerékre 

0300007001 RT/9 3. kerék készlet (már meglévő 2 kerekes gépre) 

03000071000 Átalakító kit RT/9-2-ről RT/11-re (2017 végéig szállított gépekre) 

03000071001 Átalakító kit RT/9-3R-ről RT/11-re (2017 végéig szállított gépekre) 

03000071002 Átalakító kit RT/9-2R-ről RT/11-re (2018- tól szállított gépekre) 

03000071003 Átalakító kit RT/9-3R-ről RT/11-re (2018- tól szállított gépekre) 
 


