
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TT 3500 og TT 6500 er alsidige bugserede beholdere til transport og uddosering af sædekorn og gødning. Med et bagmonteret kat. 

3 ophæng, kan den kombineres med et Seedflex skærarrangement til almindelig såning eller med en MAXIMA eller PLANTER enkornsåmaskine, 

hvor TT anvendes til gødningsforsyning. 

Der spares meget tid med tanke på hhv. 3.500 eller 6.500 liter, som kun skal fyldes op ganske få gange.   

 TT 3500: Udstyret med en elektrisk trukket variabel doseringsenhed. Det gør TT 3500 velegnet til skærarrrangementer eller 

enkornssåmaskiner  op til 6 m arbejdsbredde.  

 TT 6500: Denne model er beregnet til intensiv anvendelse og kan med to doseringsenheder forsyne skærarrangementer og 

enkornssåmaskiner med arbejdsbredder op til 9 m.  

Begge disse modeller er ISOBUS kompatible og kan styres direkte fra traktorens terminal (hvis den er kompatibel) eller via KUHNs CCI 

100 ISOBUS terminal.  

Der er mange muligheder for ekstraudstyr, så de kan tilpasses forskellige arbejdsforhold: tvillinghjul, fyldesnegl, tilkoblinger, blæsertræk…  

Bugserede såtanke 

TT 3500 og TT 6500 
Produktinformation  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tekniske specifikationer  Bugserede såtanke 

  TT 3500  TT 6500  

 Beholderkapacitet (l) 3500 6000 

 Bagmonteret ophæng  Kat. 3 

 Antal doseringsenheder 1 2 

 Luge for hurtigtømning Standard 

 Lukkespjæld mellem 

beholder/doseringsenhed 

Standard 

 Træk af doseringsenhed Elektrisk 

 Elektronisk udstyr ISOBUS med eller uden CCI 100 terminal 

 Hastighedssignal Radar 

 Fordosering af doseringsenheden Standard 

 Elektronisk såmængderegulering  Standard 

 Bremser Hydrauliske eller pneumatiske 

 Stige og platform Standard 

 Rulle-presenning Standard 

             

ALSIDIGHED: SÆDEKORN 

ELLER GØDNING 

Med variable doseringsenheder i rustfrit stål 

og kompositmateriale kan TT 3500 og TT 

6500 let transportere og uddosere såsæd 

eller kunstgødning. Med det bagmonterede 

kat. 3 ophæng, kan der monteres en 

enkornssåmaskine som PLANTER eller 

MAXIMA, eller et skærarrangement til korn. 

 

 

 

 

 

STOR BEHOLDERKAPACITET 

SIKRER EFFEKTIVT ARBEJDE 

Med beholdere på hhv. 3.500 og 6.500 

liter er de bugserede buffertanke TT 3500 

og TT 6500 skabt til effektivt arbejde. De 

har en stor beholderåbning, så de kan 

læsses hurtigt med big-bags eller 

frontlæsser. 

 

 

 

 

DET MEST MODERNE 

UDSTYR FOR MAKSIMAL 

KOMFORT 

TT 3500 og TT 6500 er udstyret med 

ISOBUS elektronik. De kan betjenes af 

ISOBUS kompatible traktorterminaler eller 

KUHNs CCI 100 ISOBUS terminal. 

TT bugserede såtanke kan tilpasses ethvert 

behov med en lang række udstyr: 

tvillinghjul, fyldesnegl, vario blæsertræk … 
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For landene i EU gælder, at vores maskiner opfylder de opstillede EU-maskinretningslinier; i andre lande vil vore maskiner 

blive udstyret med de påkrævede beskyttelsesanordninger i henhold til gældende retningslinier. Af hensyn til klar 

afbildning af maskinerne er beskyttelsesanordningerne i nogle tilfælde fjernet. Beskyttelsesanordningerne skal ellers altid 

være påmonterede og anbragt i korrekt position som angivet i brugervejledningens sikkerhedsforskrifter. Maskinerne 

leveres med det sikkerhedsudstyr, der er påkrævet i de respektive lande. Illustrationer, fotos, angivelse 

af tekniske data og vægt er omtrentlige og uforbindende. Maskiner og udstyr i dette dokument kan være dækket af mindst 

et patent og/eller registreret design. Varemærker nævnt i dette dokument kan være registreret i et eller flere lande. 

 


