Fuldfoderblandere med
rustfri 3CR12-kvalitetsstål
på vitale dele holder længst

!

Vi anbefaler vores kunder at forstærke deres fuldfoderblandere
med rustfrit 3CR12-kvalitetsstål. På RMH-trailerne forlænger
det levetiden på kar og snegle, og ydermere er de lette snegle
ikke unødvendigt hårde ved gear og transmission.
De selvkørende RMH-blandere kan du vælge at opgradere på
flere vitale områder, der udsættes for slid, når du læsser og
blander mange læs om dagen.

RMH-selvkørende fuldfoderblandere
med rustfri 3CR12-kvalitetsstål

RMH-trailere med rustfri
3CR12-kvalitetsstål

• Den nederste meter af blandekarrets sider
• De yderste 10 cm af sneglevindingerne
• Fræserhoved
• Fræsertromle
• Sider af læsseelevator
• Kæder på foderelevator

• Den nederste meter af
blandekarrets sider
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Ring til Tom Hollænder
på 20301365 når du vil
vide mere om RMH
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