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Lp. Okre�lenie danych Jm 
Od�nie�arka wirnikowa 

225/2 
Od�nie�arka wirnikowa 

225/3 
1. Rodzaj wyrzutu  Sterowanie mechaniczne Sterowanie hydrauliczne 
2. Wspó�pracuj�cy ci�gnik   o mocy od 30 KM 
3. Szeroko�� robocza mm 2260 
4. Max grubo�� pokrywy �nie�nej mm 600 
5. Masa od�nie�arki kg ok. 325 ok. 355 
6. Wyrzut �niegu  dwustronny 360o 

7. Nominalne obroty wirnika   540 obr/min 
8. Silnik hydrauliczny  - BGM 32 C16 
9. Wa� przegubowo-teleskopowy 

- symbol 
- nominalny moment obrotowy 
- nominalna przekazywana moc 
- nominalna d�ugo�� wa�u 
- informacja o stosowaniu wa�u 

oznacz. znakiem „CE” 
- ko	cówka od strony ci�gnika 

(wypusty) 
- ko	cówka od strony maszyny 

(wypusty) 
- obroty robocze 
- sprz
g�o przeci��eniowe 
- zapotrzebowanie mocy na 

WPM 

 LFMR S.A. Lublin 
6T-602-4-BA-602 

540 Nm 
30 kW 

980 mm 
posiada znak „CE” 

 
6 
 

6 
 

540 obr/min. 
tak 

30 kW 

10. Nominalne ci�nienie robocze oleju MPa - 18 
11. Dopuszczalna pr
dko�� jazdy 

- robocza 
- transportowa 

 
km/h 
km/h 

 
6 

15 
12. Liczba osób obs�ugi szt. 1 
13. Poziom ha�asu dB 85-90 

Od�nie�arka wirnikowa przeznaczona jest do usuwania �niegu z dróg poza terenem zabudowanym, 
szczególnie nadaje si
 do od�nie�ania �niegu z dróg o nawierzchni nieutwardzonej. Zawieszona jest na 
trzypunktowym uk�adzie zawieszenia ci�gnika i nap
dzana wa�em przegubowo-teleskopowym od wa�u 
odbioru mocy ci�gnika. Odznacza si
 prost� i sztywn� konstrukcj�. 
Od�nie�arka 225/2 wyposa�ona jest w dwie wyrzutnie, przy których zmieniaj�c po�o�enie klap strumie	 
�niegu mo�na kierowa� na lew� lub praw� stron
 drogi. W przypadku od�nie�arki 225/3 wyrzutnia jest 
sterowana hydraulicznie a wyrzut �niegu mo�na skierowa� w dowoln� stron
.


