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ROZMETADLA CHLÉVSKÉ MRVY   
SIPMA RO 1200 TORNADO
Rozmetadlo chlévské mrvy SIPMA RO 1200 TORNADO je určeno k rozmetání chlévské mrvy, rašeliny 
a kompostu. 

Dvoububnový svislý šnekový adaptér 
s řeznými noži zajišťuje dokonalé rozdrolení, velký dosah a 
rovnoměrný rozhoz. 

Dodatečný adaptér (vybavení za příplatek) 
který se montuje místo šnekového adaptéru umožňuje rozhoz 
vápna a slepičího trusu.

Hydraulická klopa 
zavírající korbu zamezuje vypadávání obsahu během přepravy. 

Odpružený podvozek 
typu tandem zajišťuje pohodlnou práci.

HYDRAuLICKý SYSTÉM

ŠířKA APLIKACE 10 m
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Dvojitý podlahový dopravník 
poháněný hydraulicky zajišťuje plynulé seřízení množství 
rozmetaného materiálu. 

Nákladní korba 
o objemu 12 m³ garantuje vysokou efektivitu a také umožňuje 
používat rozmetadlo jako objemový přívěs určený pro převoz 
zemědělských plodin.



MODEL RO 1200  
TORNADO

Nominální nosnost t 12

Ložný objem m3 12
Pás rozhozu m 10
Množství rozmetaného materiálu  kg/s 5 - 60 
Počet rozmetacích kotoučů ks 2
Podvozek  tandem
Rozměr kol  400 / 70 R 22,5 
Maximální rychlost   km/h 25
Požadovaný příkon kW (KM) 80 (108)
Vybavení

Teleskopický kloubový hřídel 
Teleskopický kloubový hřídel s homokinetickým 
kloubem



Brzdová instalace 1-hadicová  
Brzdová instalace 2-hadicová  

Ruční brzda  
Hydraulické ovládání zadní klopy  
Hydraulický zpětný chod podlahy  
Osvětlení (elektrická instalace)  
Žebřík a schody  
Adaptér pro rozhoz slepičího trusu a vápna  

Rozměry
Délka mm 7100
Šířka mm 2300
Výška  mm 3100 

Nákladní výška mm 2720

Hmotnost kg 4850

  – standard,  – vybavení za příplatek,  × – nedostupné



ROZMETADLA CHLÉVSKÉ MRVY   
SIPMA RO 600 ZEFIR     SIPMA RO 800 ZEFIR 
SIPMA RO 1000 ZEFIR
Rozmetadla chlévské mrvy jsou určena k rozhozu chlévské mrvy, kompostu a rašeliny. Lze je rovněž 
používat k přepravě zemědělských plodin. Spolupracují s traktory vybavenými spodním závěsem typu 
„hitch” a jsou plně přizpůsobeny k přepravě po veřejných komunikacích.

Univerzální adaptér 
umožňuje rozmetání mrvy, rašeliny a kompostu.

Dvoububnový svislý šnekový adaptér 
s řeznými noži zajišťuje důkladné rozdrcení rozmetaného 
materiálu a velký a rovnoměrný rozhoz. 

Nože adaptéru z oceli HARDOX 
jsou zárukou pevnosti konstrukce a spolehlivosti stroje.

Hydraulická klopa 
zavírající ložný prostor zamezuje vypadávání obsahu během 
přepravy.

Dřevěná lišta 
chrání bočnice proti mechanickému poškození během nakládky.

HYDRAuLICKý SYSTÉM

ŠířKA APLIKACE 10 m
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Dvojitý podlahový dopravník 
poháněný hydraulicky umožňuje plynulou regulaci množství 
rozmetaného materiálu. 

Použitý druh kol 
umožňuje snížení odporu a tlaku na podloží, umožňuje 
jednodušší práci a pohyb ve vlhkém terénu. 

Použití samočisticího profilu pneumatik 
umožňuje pohodlnou obsluhu stroje.

Přetěžovací spojka 
chrání pohon v případě ucpání.

Zadní kryt adaptéru (volitelné příslušenství) 
používá se během přepravy rozmetadla na veřejných 
komunikacích.
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MODEL RO 600 ZEFIR RO 800 ZEFIR RO 1000 ZEFIR
Nominální nosnost t 6 8 10 

Ložný objem m3 7,9 9,8 11,8 

Pás rozhozu m 10 10 10

Dávka rozmetaného materiálu  kg/s 5 - 60 5 - 60  5 - 60

Počet rozmetacích bubnů ks 2 2 2

Podvozek  pevný pevný pevný

Rozměr kol  18,4 - 34" 18,4 - 34"  18,4 - 38"

Maximální rychlost   km/h 25 25 25 

Požadovaný příkon kW (HP) 55 (75) 65 (88) 75 (102) 

Vybavení

kardan    

brzdová soustava 1-hadicová    

brzdová soustava 2-hadicová    

ruční brzda    

hydraulické otevírání zadní klopy    

hydraulický zpětný chod podlahy    

osvětlení (elektrická instalace)    

žebřík a schůdky    

dřevěné lišty bočnic    

zadní kryt adaptéru   

Rozměry 

délka mm 6800 6800 6800

šířka mm 2760 2760 2667 

výška  mm 2990 3260 3620 

    ložná výška mm 2640 2910 3280

Hmotnost kg 3900 4150 4670

  – standard,  – vybavení za příplatek,  × – nedostupné



ROZMETADLA CHLÉVSKÉ MRVY  
SIPMA RO 800 TAJFuN 
SIPMA RO 1000 TAJFuN
Rozmetadla hnoje SIPMA RO 800 TAJFUN a SIPMA RO 1000 TAJFUN jsou určena k rozmetání hnoje, 
kompostu, rašeliny, kuřecího hnoje a vápna. Mohou být také použity k přepravě zemědělské produkce po 
odstranění adaptéru. Pracují s traktory, které jsou vybaveny spodním závěsem a jsou plně přizpůsobeny 
pro přepravu po veřejných komunikacích.

Univerzální vertikální adaptér 
vybavený spodními talíři, které umožňují rozmetání hnoje, 
rašeliny, kompostu, kuřecího hnoje a vápna.

Elektrické ovládání (volitelné příslušenství) 
umožňuje pohodlné ovládání stroje z kabiny traktoru.

Nízká výška pro nakládání
zvyšuje komfort práce.

Dvoububnový svislý šroubový adaptér 
s řezacími noži zajišťuje vysokou fragmentaci rozptýleného 
materiálu a vysokou rovnoměrnost rozmetání a rozptýlení.

Nože adaptéru jsou z oceli HARDOX 
a zajišťují dlouhou trvanlivost a spolehlivost provozu

Hydraulicky ovládané zadní vrata 
korby rozmetadla  zabraňují vypadnutí obsahu během přepravy.

Dřevěné ochranné nástavky chrání boční strany před 
mechanickým poškozením při nakládání.

Dvojitý podlahový dopravník 
s automatickým napínáním, hydraulicky poháněný, zajišťuje 
plynulý přísun materiálu, který má být rozmetán.

Odpružená oj (volitelné příslušenství) 
vybavené podélnými pružinovými pláty zajišťuje velký komfort.

Pneumatiky 
poskytují nízký valivý odpor a tah na terén, což umožňuje 
snadnější manipulaci a manipulaci v mokrém prostředí. 
Samočistící profil pneumatik zajišťuje pohodlný provoz 
rozmetadla.

Spojka proti přetížení 
chrání pohon v případě jakýchkoliv překážek.
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Tvůj prodejce

Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
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MODEL RO 800 TAJFUN RO 1000 TAJFUN
Nosnost t 8 10

Objem m3 9 11

Šíře rozhozu m 5-12 5-12

Dávka  rozhozu  kg/s 5 - 60  5 - 60

Počet rozmetacích bubnů ks 2 2

Zavěšení  pevné pevné

Maximální rychlost   km/h 25 25 

Potřebný výkon kW (KM) 65 (88) 75 (102) 

Vybavení

teleskopický kloubový hřídel   

ruční ovládání   

elektrické ovládání   

pevná oj   

odpružená oj   

1 hadicové brzdy   

2 hadicové brzdy   

ruční brzda   

hydraulicky otvírané zadní vrata  

hydraulická reverzace podlahy  

silniční osvětlení  

kontrolní žebřík  

dřevené ochrané nástavky  

zadní kryt adaptéru  

deflektory  

pneumatiky 18,4 – 34 16PR  x
pneumatiky 18,4 R38 x 

pneumatiky 23,1-26 18PR  

blatníky  

Rozměry

délka mm 7680 8330 

šířka mm 2520 2520 

výška  mm 2970 3090 

nakládací výška mm 2310 2500

Hmotnost kg 4560 4680 

  – standard,  – vybavení za příplatek,  × – nedostupné

Zadní kryt adaptéru (volitelné příslušenství) 
používá se během přepravy rozmetadla na veřejných 
komunikacích.

Usměrňovače (volitelné příslušenství) 
chrání adaptér během přepravy a při  práci nastavují šířku 
rozhozu.

ZárukA 24 MěSíců

Akreditovaný dovozce do ČR

Kropáčova Vrutice
Telefon: 603 289 403, E-mail: nn-kosatky@nn-kosatky.cz 
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