
TEBBE
ROZMETADLA

MS 130, MS 140, MS 240, 
TS 120, TS 160, TS 420



JEDNONÁPRAVOVÉ 
ROZMETADLO

MS 130

Jednonápravové rozmetadlo s mode-
lovým označením MS 130 s vlastním 
nákladovým prostorem má přípustné 
celkové zatížení 12 000 kg. Standardně 
je vybaveno odpruženou ojí. Ta se připo-
juje k trakční jednotce přes horní závěs.

Čtyři řetězy s oky z kruhové oceli 
14 x 50 mm (každý řetěz dimenzo-
ván na tažnou sílu 24 t) se stabilní-
mi prvky profilu U. Všechny modely 
MS a TS mají vanovitý tvar a kónic-
kou horní částí. Tím se zlepšují jak 
nakládání, tak vyprazdňování.

Rozdružovače řady MS jsou stan-
dardně poháněny zesíleným 1 1/4“ 
řetězem.

Napínák řetězu lze zkontrolovat 
a napínat i při uzavřeném bezpeč-
nostním krytu.

MS 130 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení

Přípustné zatížení oje 

Rozměr korby

Rozměry ložné plochy 

Výška stěn rozmetadla 

Objem ložné plochy rozmetadla přibl. 

Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem)

Nápravy 

Pneumatiky 

Podvozek
> Jednonápravový agregát BPW
> Závěsná oj s odpružením, oko Ø 40 mm, horní závěs
> Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2rychlostní převodovkou
> Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda
> 2okruhové hydraulické nebo 2okruhové vzduchové brzdy
> Parkovací brzda

Korba
> Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
> Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
> Pryžové těsnění v přední stěně
> Hydraulicky výklopná zadní stěna

Řetězový dopravník
> Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm 
(každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t)
> Ocelová podlahová deska
> Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku vpřed a zpět

Rozmetací agregát
> Dva rozdružovací válce o průměru 650 mm (průchodnost rozdružovacího ústrojí
   1 500 mm)
> 1 ¼“ válečkový řetěz pro pohon rozdružovacích válců
> Dva rozmetací talíře o Ø 1 000 mm, každý se 4 lopatkami
> Náhon rozmetacích kotoučů s hřídelem o Ø 60 mm, jištění proti přetížení 
   s volnoběžkou, rozmetací jednotka chráněna opotřebitelnými plechy z oceli 
   Hardox tloušťky 8 mm
> Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 480 s jištěním proti přetížení 
   s volnoběžkou a kloubovým připojením

Bezpečnostní zařízení
> Vývodový hřídel s přetěžovací spojkou pro ochranu mechanického pohonu 
   a rozdružovacích válců
> Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
> Dodatečné vybavení elektrickým terminálem:
   Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdružovacích
   válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí 
   řetězového dopravníku.

Instalace osvětlení
> Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr
> Zelený RAL 6029

12 000 kg

2 000 kg

6 700 mm x 1 450 mm

5 400 mm x 1 450 mm

1 400 mm

14 m3

2 600 mm

10 šroubů

650 / 65 R 38

SÍLA. RYCHLOST. PŘESNOST.



Díky přípustnému celkovému zatížení
14 000 kg je jednonápravové rozmeta-
dlo s modelovým označením MS 140 
ideální jednotkou pro pokrývání velkých 
ploch rozmetávaným materiálem. Stan-
dardně má odpruženou oji a je spojeno 
s tažnou jednotkou pomocí horního zá-
věsu.

Rozdružovače mají našroubovatelné nože, které jsou navíc vyztuženy za pomoci 
vysokopevnostní oceli. Díky speciálnímu a komplexnímu vyztužení mají našroubo-
vatelné nože vždy ostré břity pro optimální rozdružování a nižší spotřebu paliva.

Převodovky s rozmetacím diskem mají výstupní hřídel o průměru 50 mm a volno-
běžku mezi převodovkami.

ROZMETADLA

JEDNONÁPRAVOVÉ 
ROZMETADLO

MS 140

SÍLA. RYCHLOST. PŘESNOST.

MS 140 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení

Přípustné zatížení oje 

Rozměr korby

Rozměry ložné plochy 

Výška stěn rozmetadla 

Objem ložné plochy rozmetadla přibl.

Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem) 

Nápravy 

Pneumatiky

Podvozek
> Jednonápravový agregát BPW
> Závěsná oj s odpružením, oko Ø 50 mm
> Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2rychlostní převodovkou
> Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda
> 2okruhové hydraulické nebo 2okruhové vzduchové brzdy
> Parkovací brzda

Korba
> Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
> Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
> Pryžové těsnění v přední stěně
> Hydraulicky výklopná zadní stěna

Řetězový dopravník
> Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm
   (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t)
> Ocelová podlahová deska
> Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku vpřed a zpět

Rozmetací agregát
> Dva rozdružovací válce o průměru 650 mm (průchodnost rozdružovacího ústrojí 
   1 500 mm)
> 1 ¼“ válečkový řetěz pro pohon rozdružovacích válců
> Dva rozmetací talíře o Ø 1 000 mm, každý se 4 lopatkami
> Náhon rozmetacích kotoučů s hřídelem o Ø 60 mm, jištění proti přetížení 
   s volnoběžkou, rozmetací jednotka chráněna opotřebitelnými plechy z oceli 
   Hardox tloušťky 8 mm
> Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 480 s jištěním proti přetížení 
   s volnoběžkou a kloubovým připojením

Bezpečnostní zařízení
> Vývodový hřídel s přetěžovací spojkou pro ochranu mechanického pohonu 
   a rozdružovacích válců
> Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
> Dodatečné vybavení elektrickým terminálem:
    Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdružovacích 
    válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí 
    řetězového dopravníku.

Instalace osvětlení
> Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr
> Zelený RAL 6029

14 000 kg

4 000 kg

6 700 mm x 1 450 mm

5 400 mm x 1 450 mm

1 400 mm

14 m3

2 600 mm

10 šroubů

650 (R)



MS 240 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení 

Přípustné zatížení oje 

Rozměr korby 

Rozměry ložné plochy 

Výška stěn rozmetadla 

Objem ložné plochy rozmetadla přibl.

Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem)

Nápravy

Pneumatiky 1. náprava

                                        2. náprava

Podvozek
> Hydraulické odpružení s vyrovnávacím ventilem
> Nápravy BPW, druhá náprava jako vlečná náprava, první náprava 
    jako zdvihatelná náprava
> Závěsná oj s odpružením, oko Ø 50 mm
> Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2rychlostní převodovkou
> Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda
> 4okruhové hydraulické nebo 4okruhové vzduchové brzdy
> Parkovací brzda

Korba
> Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
> Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
> Pryžové těsnění v přední stěně
> Hydraulicky výklopná zadní stěna

Řetězový dopravník
> Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm
   (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t)
> Ocelová podlahová deska
> Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku vpřed a zpět
 
Rozmetací agregát
> Dva rozdružovací válce o průměru 650 mm (průchodnost rozdružovacího ústrojí
   1 700 mm)
> 1 ¼“ válečkový řetěz pro pohon rozdružovacích válců
> Dva rozmetací talíře o Ø 1 000 mm, každý se 4 lopatkami
> Náhon rozmetacích kotoučů s hřídelem o Ø 60 mm, jištění proti přetížení 
   s volnoběžkou, rozmetací jednotka chráněna opotřebitelnými plechy z oceli
   Hardox tloušťky 8 mm
> Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 580 s jištěním proti přetížení 
   s volnoběžkou a kloubovým připojením

Bezpečnostní zařízení
> Vývodový hřídel s přetěžovací spojkou pro ochranu mechanického pohonu 
   a rozdružovacích válců
> Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
> Dodatečné vybavení elektrickým terminálem
   Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdružovacích
   válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí
   řetězového dopravníku.

Instalace osvětlení
> Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr
> Zelený RAL 6029

24 000 kg

4 000 kg

8 700 mm x 1 450 mm

7 400 mm x 1 450 mm

1 400 mm

20 m3

2 650 mm

10 šroubů

650 / 65 R 38

580 / 70 R 38

MS 240

Rozmetadlo s tandemovým podvozkem 
s modelovým označením MS 240 je
na trhu jedinečné. Pouze rozmetadla 
od společnosti TEBBE s modelovým 
označením MS 240 mohou být vybavena 
pneumatikami o průměru větším než 
1,8 m na obou nápravách. Tyto pneuma-
tiky umožňují extrémně nízkou spotřebu 
energie a zároveň poskytují maximální 
ochranu půdy. Díky nízké pohotovostní 
hmotnosti a nízké výšce ložné plochy 
lze použít i malé traktory.

SÍLA. RYCHLOST. PŘESNOST.

DVOUNÁPRAVOVÉ 
ROZMETADLO



Jednonápravové rozmetadlo s modelo-
vým označením TS 120 vyniká přípust-
ným celkovým zatížením 14 000 kg. 
Jeho výkonný rozmetací agregát se dvě-
ma vertikálně uspořádanými rozdružova-
či je ideální pro rozmetání hnoje 
a dalších materiálů s vysokým 
podílem slámy.

JEDNONÁPRAVOVÉ 
ROZMETADLO

TS 120

TS 120 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení 

Přípustné zatížení oje 

Rozměr korby 

Rozměry ložné plochy 

Výška stěn rozmetadla 

Objem ložné plochy rozmetadla přibl. 

Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem) 

Nápravy 

Pneumatiky

Podvozek
> Jednonápravový agregát BPW
> Závěsná oj s odpružením, oko Ø 50 mm
> Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2rychlostní převodovkou
> Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda
> 2okruhové hydraulické nebo 2okruhové vzduchové brzdy
> Parkovací brzda

Korba
> Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
> Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
> Pryžové těsnění v přední stěně
> Hydraulicky výklopná zadní stěna

Řetězový dopravník
> Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm
   (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t)
> Ocelová podlahová deska
> Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku dna vpřed a zpět

Rozmetací agregát
> Dva rozdružovací válce o průměru 820 mm (průchodnost rozdružovacího ústrojí
   1 800 mm)

Bezpečnostní zařízení
> Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 480 s jištěním proti přetížení 
   s volnoběžkou a kloubovým připojením
> Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
> Dodatečné vybavení elektrickým terminálem
   Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdružovacích
   válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí 
   řetězového dopravníku.

Instalace osvětlení
> Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr
> Zelený RAL 6029

14 000 kg

4 000 kg

6 000 mm x 1 450 mm

5 400 mm x 1 450 mm

1 400 mm

12 m3

2 600 mm

10 šroubů

650 / 65 R 38

ROZMETADLA SÍLA. RYCHLOST. PŘESNOST.

Rozmetací jednotka, kterou vyvinula 
společnost TEBBE, zajišťuje dokonalé 
rozdružování rozmetaného materiálu. 
V závislosti na materiálu se dosahuje 
šířky rozmetání 8 až 15 m.



TS 160 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení 

Přípustné zatížení oje 

Rozměr korby 

Rozměry ložné plochy 

Výška stěn rozmetadla 

Objem ložné plochy rozmetadla přibl. 

Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem) 

Nápravy 

Pneumatiky 

Podvozek
> Jednonápravový agregát BPW
> Závěsná oj s odpružením, oko Ø 50 mm
> Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2rychlostní převodovkou
> Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda
> 2okruhové hydraulické nebo 2okruhové vzduchové brzdy
> Parkovací brzda

Korba
> Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
> Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
> Pryžové těsnění v přední stěně
> Hydraulicky výklopná zadní stěna

Řetězový dopravník
> Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm
   (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t)
> Ocelová podlahová deska
> Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku dna vpřed a zpět

Rozmetací agregát
> Dva rozdružovací válce o průměru 820 mm (průchodnost rozdružovacího ústrojí 
  1 800 mm)

Bezpečnostní zařízení
> Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 480 s jištěním proti přetížení 
   s volnoběžkou a kloubovým připojením
> Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
> Dodatečné vybavení elektrickým terminálem
   Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdružovacích
   válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí 
   řetězového dopravníku.

Instalace osvětlení
> Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr
> Zelený RAL 6029

14 000 kg

4 000 kg

7 500 mm x 1 450 mm

7 000 mm x 1 450 mm

1 400 mm

16 m3

2 600 mm

10 šroubů

650 / 65 R 38

JEDNONÁPRAVOVÉ 
ROZMETADLO

TS 160

Jednonápravové rozmetadlo s modelo-
vým označením TS 160 je se svým užiteč-
ným objemem 16 m³ ideální jednotkou 
pro rozmetávání velkých objemů. Podob-
ně jako model TS 160 zajišťuje rovnoměr-
né rozmetání při zachování homogenity 
materiálu.

SÍLA. RYCHLOST. PŘESNOST.

Řada má standardně spodní závěs se za-
věšovacím okem 50 mm. Součásti vozidla 
jsou chráněny krytem před vnějšími vlivy.



TS 240 / technické údaje

Přípustné celkové zatížení 

Přípustné zatížení oje 

Rozměry ložné plochy 

Výška stěn rozmetadla 

Objem ložné plochy rozmetadla přibl. 

Výška při nakládání vrchem (např. manipulátorem) 

Nápravy 

Pneumatiky 1. náprava

                                        2. náprava

Podvozek
> Hydraulické odpružení s vyrovnávacím ventilem
> Nápravy BPW, druhá náprava jako vlečná náprava, první náprava 
   jako zvedatelná náprava
> Závěsná oj s odpružením, oko Ø 50 mm
> Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2rychlostní převodovkou
> Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Brzda
> 4okruhové hydraulické nebo 4okruhové vzduchové brzdy
> Parkovací brzda

Korba
> Svařovaná ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm
> Výška stěn rozmetadla 1 400 mm
> Pryžové těsnění v přední stěně
> Hydraulicky výklopná zadní stěna

Řetězový dopravník
> Dva řetězové dopravníky se čtyřmi řetězy s oky z kruhové oceli 14 x 50 mm 
   (každý řetěz dimenzován na tažnou sílu 24 t)
> Ocelová podlahová deska
> Převodovka s hydr. motorem pro pohon řetězového dopravníku vpřed a zpět

Rozmetací agregát
> Dva rozdružovací válce o průměru 820 mm (průchodnost rozdružovacího ústrojí
   1 800 mm)

Bezpečnostní zařízení
> Vývodový hřídel WALTERSCHEID PWE 480 s jištěním proti přetížení 
   s volnoběžkou a kloubovým připojením
> Přetěžovací spojka pro ochranu rozmetacího agregátu
> Dodatečné vybavení elektrickým terminálem
   Automatické vypnutí řetězového dopravníku. Kontrola otáček rozdružovacích
   válců; při nižších otáčkách než 300 ot/min dojde k automatickému vypnutí
   řetězového dopravníku.

Instalace osvětlení
> Výstražná světla pro přepravu po pozemních komunikacích

Nátěr
> Zelený RAL 6029

24 000 kg

4 000 kg

8 300 mm x 1 450 mm

1 400 mm

22 m3

2 600 mm

10 šroubů

650 / 65 R 38

580 / 70 R 38

DVOUNÁPRAVOVÉ 
ROZMETADLO

TS 240

Rozmetadlo s tandemovým podvozkem 
s modelovým označením TS 240 je
určeno pro rozmetání vyšších množství 
materiálu díky jeho přípustnému celko-
vému zatížení 24 000 kg užitečnému 
objemu 22 m³. Navzdory své obrovské 
velikosti je stejně přesný a snadno ovla-
datelný jako menší řady.

SÍLA. RYCHLOST. PŘESNOST.

Agresivní rozdružovače s našroubo-
vatelnými, legovanými a kalenými 
noži, které jsou spotřebního charak-
teru, zaručují optimální rozdružování 
při vyšším výkonu.

Standardní kryt na rozdružovači 
lze ovládat hydraulicky. Slouží jako 
ochrana při jízdě po pozemních
komunikacích.



Efektivita, rychlost a flexibilita jsou klíčovými faktory pro moderní 
zemědělské činnosti, a proto je v tomto odvětví potřeba výkonných 
rozmetadel, která dokazují bez problémů zajistit roční výkon  
od 5 000 do 500 000 m3. Stroje, jejichž vynikající konstrukce si 
snadno poradí i s těmi nejnáročnějšími podmínkami. Nízkoplošinová 
rozmetadla od společnosti TEBBE splňují všechny tyto požadavky.

V celé Evropě, zemích bývalého Sovětského svazu, Africe a Severní 
Americe jsou rozmetadla společnosti TEBBE preferovanou volbou  
bez ohledu na klimatické podmínky nebo půdní situaci.

Řady MS a TS patří mezi rozmetadla se sníženou ložnou plochou s vlast-
ním nákladovým prostorem. Rozdíly spočívají v rozmetací jednotce. 
Zatímco řada MS má má 2 rozmetací disky, řada TS používá 2 vertikálně 
umístěné rozdružovací válce.

ROZMETADLA OD TEBBE – 
NEÚNAVNÉ STROJE NA 
POLÍCH TOHOTO SVĚTA

SÍLA. RYCHLOST. PŘESNOST.



Podvozek

E20013 Oj se systémem kulového závěsu K80

E20019 Oj se systémem kulového závěsu K80

E20040 Hydraulické ovládání nuceně řízené nápravy

E20071 Elektrický vážicí systém se 3 senzory zatížení

E21045 Pneumatiky 650 / 75 R 32 Michelin MegaXBib

E21149 Pneumatiky 800 / 65 R 32 Mitas AC70 N (s 3 200 mm)

E21046 Pneumatiky 650 / 85 R 38 Michelin AxioBib

E21148 Pneumatiky 650 / 65 R 42 Alliance 365

Korba

E22015 Mezistěna s otvíratelnou výškou 1 500 mm a mechanickým ukazatelem na čelní stěně 

E22017 Mezistěna s otvíratelnou výškou 1 700 mm a mechanickým ukazatelem na čelní stěně 

E22016 Mezistěna s otvíratelnou výškou 1 800 mm a mechanickým ukazatelem na čelní stěně 

E22031 Kryt rozmetacího agregátu, hydraulický, na levé straně

E22035 Kryt rozmetacího agregátu, hydraulický, na pravé straně

E22040 Ochranné plastové kryty na bočnicích

E22050 Plastové okrytování z vnitřní strany zadní stěny

E22060 Obousměrný válečkový řetěz pro pohon rozdružovacích válců

E22070 Pracovní světlo LED, vždy

E22080 Nástavba bočnic, 350 mm, z oceli, 17 m3

E22090 Nástavba bočnic, 350 mm, z oceli, 25 m3

E24200 Sada výstražných světel: Obrysové světlo červené / bílé, žlutá boční světla, žlutý výstražný maják

Provoz

E24010 Elektrický provoz škrabákového dna s automatickou kontrolou rozdružovačů

E24020 Elektrické ovládání škrabákového dna, mezistěny a zadního krytu s automatickou kontrolou rozdružovačů 

E24040 Přídavné funkce pro E24020: Elektrické ovládání hydraulického krytu rozmetacího agregátu

E24100 Měřidlo provozních hodin pro provoz elektrických částí

E24105 Ovládací panel funkcí včetně sady kabelů

E24106 Terminál ISOBUS

E24108 Modul CAN-BUS pro vážicí systém (nutný pro kombinaci  E20071 + E24105) 

E24120 Válec mezistěny se senzorem pro digitální otevírání

E24400 Automatický systém mazání válečkových řetězů

E24410 Centrální maznice pro 17 / 18 mazacích míst karoserie

E24500 Elektrický mazací systém pro všechna mazací místa (bez otočných kloubových připojení) 

E24510 Elektrický mazací systém pro všechna mazací místa (bez otočných kloubových připojení) 

E24511 Elektrický mazací systém pro všechna mazací místa (bez otočných kloubových připojení) 

E99902 Vývodový hřídel Walterscheid PWE 580

SÍLA. RYCHLOST. PŘESNOST.
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Special equipment MS 120 MS 130 MS 140 MS 240 TS 120 TS 160 TS 240

Chassis Chassis

E20013 Drawbar with ball coupling system D80 E20013 ∙ ∙
E20019 Drawbar with ball coupling system D80 E20019 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
E20040 Forced steering axle with hydr. steering E20040 ∙ ∙
E20071 Electrical weighing system with 3 load cells E20071 ∙ ∙
E21045 Tires 650 / 75 R 32 Michelin MegaXBib E21045 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
E21149 Tires 800 / 65 R 32 Mitas AC70 N (with 3,200 mm) E21149 ∙ ∙ ∙ ∙
E21046 Tires 650 / 85 R 38 Michelin AxioBib E21046 ∙ ∙ ∙ ∙
E21148 Tires 650 / 65 R 42 Alliance 365 E21148 ∙ ∙ ∙ ∙

Body Body

E22015 Slurry gate 1,500 mm with mechanical indicator of opening width at front wall E22015 ∙ ∙ ∙
E22017 Slurry gate 1,700 mm with mechanical indicator of opening width at front wall E22017 ∙
E22016 Slurry gate 1,800 mm with mechanical indicator of opening width at front wall E22016 ∙ ∙ ∙
E22031 Spreading cover, hydraulic, on left side E22031 ∙ ∙ ∙ ∙
E22035 Spreading cover, hydraulic, on right side E22035 ∙ ∙ ∙ ∙
E22040 Plastic ledge on top of side walls E22040 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
E22050 Plastic sheet inside of rear hood E22050 ∙ ∙ ∙ ∙
E22060 Duplex roller chain for drive of beater rotor E22060 ∙ ∙ ∙ ∙
E22070 Working light LED, each E22070 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
E22080 Extensions on side walls, 350 mm, steel, 17 cbm E22080 ∙
E22090 Extensions on side walls, 350 mm, steel, 25 cbm E22090 ∙ ∙
E24200 Warning light package: Position light red / white, sidelights yellow, warning beacon yellow E24200 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Operation Operation

E24010 Electrical operation of scraper floor with automatic monitoring of beaters E24010 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
E24020 Electrical operation of scraper floor, slurry gate and rear hood, with automatic monitoring of beaters E24020 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
E24040 Additional function for E24020: electrical operation of hydraulic spreading cover E24040 ∙ ∙ ∙ ∙
E24100 Working hour meter for electrical operation E24100 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
E24105 Job control box incl. cable set E24105 ∙ ∙ ∙ ∙
E24106 ISOBUS-Terminal E24106 ∙ ∙ ∙ ∙
E24108 CAN-BUS-module for weighing system (necessary for combination of E20071 + E24105) E24108 ∙ ∙
E24120 Gate cylinder with sensor for digital opening E24120 ∙ ∙ ∙
E24400 Automatic grease system for roller chains E24400 ∙ ∙ ∙ ∙
E24410 Central lubricator nipple for 17 / 18 greasing points of body E24410 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
E24500 Electrical lubrication system for all greasing points (without rotating angle joints) E24500 ∙ ∙
E24510 Electrical lubrication system for all greasing points, (without rotating angle joints ) E24510 ∙ ∙ ∙
E24511 Electrical lubrication system for all greasing points, (without rotating angle joints) E24511 ∙ ∙
E99902 Walterscheid PTO PWE 580 E99902 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
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Vaše nejrychlejší cesta 
   k dokonalému servisu

Náš Servis náhradních dílů –
aby Váš stroj vždy fungoval tak jako první den.

Servisní horká linka –
pro nepřetržitý přístup k absolutnímu výkonu.

Vynikající servis náhradních dílů společnosti TEBBE je pro naše zákaz-
níky skutečným bezpečnostním faktorem. Všechny „běžné“ díly máme 
pro vás skladem. Jedná se samozřejmě o originální náhradní díly, které 
byly použity při sestavování stroje. Výměna těchto dílů znamená, že 
váš stroj bude jako nový a velmi rychle opět v provozu; totéž platí i pro 
stroje starších řad.

V případě potíží vás společnost TEBBE nenechá čekat! Pro naše zákaz-
níky jsme zřídili horkou linku pro případ poruchy, která poskytuje oka-
mžitou telefonickou podporu – i když jste na poli. Naši smluvní partneři
jsou odborníci na mechaniku a elektroniku všech strojů. Většinu dotazů 
lze vyřešit telefonicky. O víkendech je k dispozici pohotovostní služba, 
což znamená, že jsme vám k dispozici každý den.

Veškeré náhradní díly, které nepocházejí z našeho vlastního výrobního 
závodu, například pneumatiky, jsme schopni dodat ve velmi krátké 
dodací lhůtě. V našem týmu dodávajícím náhradní díly zaměstnáváme 
pouze odborníky, kteří mají hluboké znalosti o strojních zařízeních 
a jsou schopni přesně lokalizovat a identifikovat požadované díly – 
spojení kompetence a spolehlivosti.

PEKASS a.s. 
Přátelství 555/9 
104 00 Praha 10 - Uhříněves 
mob.: +420 773 747 839 
e-mail: vit.polak@pekass.eu 

www.pekass.eu
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