
Typ TORRO – s odstředivou vrtulí pro maximální účinnost míchání

Účinné míchání v kejdových kanálech. Snadné míchání přes štěrbiny roštů - bez obtíží, bez námahy, šetří čas

RECK podroštové míchadlo
do stájí skotu

• Bez přehánění zvířat do jiného kotce
• Bez přidávání velkého množství vody
• Obsluha jedním člověkem
• Snadný transport, také úzkými chodbami a nízkými dveřmi, 

bezpečně na čtyřech kolech

Listy vrtule se otevírají odstředivou silou po zapnutí motoru

Od šířky štěrbiny
2,6 cm

Od délky štěrbiny 25 cm
25 cm

2,6 cm

• Rozmíchá silné plovoucí krusty
• Zamíchá i kejdu s velkým obsahem slámy
• Čistí kejdové kanály se starým sedimentem
• Rozmíchá problémová místa – jako oblast krmení 

nebo kálení 
• Bez nutnosti rozebírat roštovou podlahu – bezpečné 

pro obsluhu i zvířata



RECK podroštové míchadlo do stájí skotu

Míchadlo na kejdu pro zemní
jimky a otevřené nádrže na
kejdu

Podroštové míchadlo pro
stáje prasat

Podroštové míchadlo pro
stáje hovězího dobytka

Dusač siláže

FuttervorlaPřihrnovač
objemných krmivge 

Kejdové kanály/slalom 
systém pro skot/prasata

Míchadlo na kejdu pro 
uzavřené nádrže na kejdu

Zastoupení:
BD Tech s.r.o.
Lohenická 607
190 17 Praha 9 Vinoř
tel.: 00420 283 092 508
fax.:00420 286 852 810
info@bdtech.stromc.cz
www.bdtech.cz

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstraße 1-5
D-88422 Betzenweiler
Telefon +49 73 74 18-82
Telefax +49 73 74 18-13
kontakt@reck-agrartechnik.de
www.reck-agrartechnik.de
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Kontaktujte nás: Telefon 00 420-283 092 508

Máte otázky týkající se výběru
optimálního podroštového míchadla? 
Máte zájem o předvedení? Kontaktujte nás!

Naši odborní poradci Vám pomohou
vybrat nejvhodnější RECK produkt, který
nejlépe splní Vaše požadavky.

Bez přesouvání míchadla
můžete snadno a bezpečně
zamíchat celou šířku 
kanálů. V dlouhých
štěrbinách např. mezi
rošty, může být míchadlo
posunuto napříč přes celou
šířku kanálu

Jednoduché vyjmutí vrtule
štěrbinami
roštové podlahy. 
S pojistným diskem lze
snadno nastavit
vrtuli do správné pozice
pro vytažení skrze 
štěrbinu.

Přípojka vody
Při míchání kanálu se
starým sedimentem teče
voda přímo k vrtuli a 
přispívá k rychlejší
homogenizaci kejdy.

Čep pro sklopení hřídele
s lištou (příslušenství)
a) při sklápění hřídele 

neteče kejda přes
motor

b) rychlá výměna různých 
lišt

• Výkonnost motoru, velikost vrtule a délka hřídele 
mohou být různě kombinovány

• Jsou možné speciální rozměry pro hřídel s lištou a 
odstředivou vrtuli

• Nejlepší efekt zamíchání je v plných kejdových 
kanálech

• Před použitím míchadla si přečtěte TIPY v návodu 
k použití

• Rychlost vrtule 1.450 ot./min
• Připojení 32 A zásuvka, opčně 16 A zásuvka až do 

10 HP

Snadný transport
Po sklopení hřídele může být
motor při transportu spuštěn
úplně dolů a těžiště podstatně
klesne. Není potřeba speciální
přepravní vozík.

RECK – Specialista na míchadla, slalomsystémy, podroštová míchadla a dusače siláže.
Prospekty našich dalších produktů Vám rádi zašleme.

Typ TORRO – s odstředivou vrtulí pro maximální účinnost míchání

Nakláněním míchadla roste dosah míchaní. Není 
potřeba tak často měnit pracovní pozici stroje!

Dosah míchadla může být značně zvětšen, protože
RECK TORRO se může v kanále podélně kývat.

To je umožněno speciálním dvojitým kyvným
zařízením – tzv. „houpačkou“ (kývání napříč štěrbinou)
a rovnou hřídelí s lištou. Nemusíte tak často měnit pra-
covní pozici stroje a tím ušetříte čas.

Praktická obsluha jedním člověkem a s minimem práce

Výběr typu podle požadavků na výkon a podle pracovních podmínek
Max. vzdálenost mezi
vrchní hranou roštové
podlahy a hladinou kejdy

40 cm

70 cm

100 cm

70 cm

100 cm

130 cm

25 cm

25 cm

25 cm

290 5,5 kw (  7,5 HP) KR 70 – 7,5
320 7,5 kw (10,0 HP) KR 70 – 10
380 11,0 kw (15,0 HP)*� KR 70 – 15

290 5,5 kw (  7,5 HP) KR 100 – 7,5
320 7,5 kw (10,0 HP) KR 100 – 10
380 11,0 kw (15,0 HP)*� KR 100 – 15

290 5,5 kw (  7,5 HP) KR 130 – 7,5
320 7,5 kw (10,0 HP) KR 130 – 10
380 11,0 kw (15,0 HP)*� KR 130 – 15

156 cm

188 cm

215 cm

Délka hřídele s lištou
vč. vrtule od vrchní
hrany roštu

Potřebná délka
štěrbiny pro použití
míchadla

Výkon motoru (při
dostatečném přívodu
elektřiny)

Typ/
objednací
číslo

Celková výška
míchadla (bez
sklopené hřídele)

Velikost
vrtule Ņ v
mm

Značka *  znamená, že motor je vybaven pfiepínačem hvězda-trojúhelník
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Kompaktní hřídel s
lištou a odstředivou
vrtulí 
Také v krátkých štěrbi-
nách je dostatek místa
pro kývání všemi směry.
Odstředivá vrtule
může být přizpůsobena
délce štěrbiny.

Prodloužení rámu pro nadzemní
nádrže až do výšky 3 m nad 
úroveň stanoviště traktoru.




