
Rock Twister
Jaunais modelis no Haumet Ltd. Rock Twister ir radīts, lai 
salasītu akmeņus no augsnes virskārtas. Šīs mašīnas darba 
dziļums ir 0 līdz 50 mm. Tā salasīs 5,7 metru platumā 
akmeņus un svešķermeņus, kuru diametrs ir 40 līdz 350 mm. 
Rock Twister is Ražots Haukivuori, Somijā. Tas iekļaujas 
Haumet mašīnu sortimentā kopā ar akmeņu lasītāju Rock 
Tornado.
Haumet Ltd ir gara vēsture, kas saistīta ar akmeņu lasītāju 
ražošanu.   Pirmais akmeņu lasītājs jau tika uzražots 1986. 
gadā. Rock Twister ir pilnībā pārbaudīts Haumet uzņēmuma 
pakalpojumu darbos, kas ir visu uzlabojumu un ideju pamats. 

Darba platums 5,7 m

Transporta platums 3 m

Darba dziļums 0–50 mm

Tvertnes tilpums 2,0 m³

Izkraušanas augstums 2,5 m

Garums 6,97 m

Akmeņu diametrs 40–350 mm

Darba ātrums 1–4 km/h

Riepu izmērs 500/50 R17 
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Ražotājs:
Haumet Oy
Pohjalahdentie 590, 51600 
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Rock Tornado
Šis akmeņu lasītājs ir izstrādāts gan jaunu lauku 
iekopšanai, gan arī esošo tīrumu 
apsaimniekošanai. Rock Tornado seko 
veiksmīgajam iepriekšējās paaudzes modelim 
Ahmet 550. Akmeņu lasītāja darba dziļums ir 
0-100 mm. Tas salasīs 5,5 metru platumā
akmeņus, kuru diametrs ir 30 līdz 500 mm. Rock
Tornado akmeņus un svešķermeņus salasa
pilnā darba platumā, ieskaitot mašīnas centru.
Tas samazina braucienu skaitu un mazāk
noblīvē augsni.
Pirmais akmens lasītājs jau tika uzražots 1986.
gadā.  Mašīnu attīstīšana vienmēr ir bijusi
balstīta uz paša ražotāja Haumet "knowhow".
Akmeņu lasītāja izturību un funkcionalitāti ir
pierādījušas apmierināto klientu atsauksmes.

Darba platums 5,5 m

Transporta platums 2,95 m

Darba dziļums 0–100 mm

Tvertnes tilpums 2,0 m³

Izkraušanas augstums 2,5 m

Garums 7,5 m

Akmeņu diametrs 30–500 mm

Darba ātrums 1–4 km/h

Riepu izmērs 500/50 R17 
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