
Obr. Typ JAGUAR Turbo

Sklopné traktorové míchadlo RECK
Pro uzavřené i otevřené jímky na kejdu,
kejdové kanály a „Slalomsystémy“

Výhody homogenní kejdy:
1. Rovnoměrné rozložení živin v hnojivu.
2. Rovnoměrná aplikace živin, od první cisterny až

po poslední.
3. Maximální výnosy z polí popř. luk, vše díky

optimálnímu hnojení.
4. Redukce spotřeby minerálních hnojiv.
5. Snadno čerpatelná – bez problematických

hrudek, ideální pro aplikátory s vlečenými
hadicemi.

6. Rovnoměrná tekutost = rychlé naplnění
cisterny.

7. Bezezbytkové vyprázdnění kejdového
zásobníku

Umíte Vaši kejdu využít
užitečněji?
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Kontaktujte nás: Telefon 0 73 74 - 18 82
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Oficiální 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

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotazy k volbě
optimálního míchadla RECK?

Jednoduše zavolejte nám nebo příslušnému
zastoupení značky RECK.

Poradci se zkušenostmi v zemědělství i technice
Vám při volbě nejvhodnějšího míchadla rádi pomohou,
na míru Vašim možnostem a stavebním podmínkám.

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

1. Míchací šachta, coby nejhlubší bod systému, se nachází uvnitř nebo
vně stáje a slouží jako vtoková jáma pro čerpadla resp. odběrová 
šachta kejdy.

2. V kanálu se nehromadí obtížný hmyz; plovoucí vrstva se díky 
pravidelnému oběhu kejdy rozpouští.

3. Kejda se stává pro rostliny přijatelnější, pravidelným mícháním se
okysličuje – rychlejší zhodnocení kejdy .

4. Všechna míchadla jsou v základním provedení žárově zinkovaná. Pro
použití v kejdě, která díky krmení nebo aditivům tvoří kyselé prostředí,
doporučujeme nerezová provedení V2A.

5. Celková plocha stáje (krmný stůl a lehací boxy) lze „podsklepit“
– možno svépomocí. Stěny kanálů mohou současně sloužit i jako 
základy budovy. Požadavky na statiku jsou zanedbatelné, protože 
stav naplnění kanálů kejdou je všude stejný a kejda tudíž nevyvíjí 
žádný tlak na dělící stěny.

Kejda získává coby vlastní hnojivo stále více na důležitosti.
Její správná aplikace ve správný čas zvyšuje podstatnou měrou
výnosy z polí i luk. K  tomu jsou však po většinu roku zapotřebí dostatečné
skladovací prostory.
Nejvýhodnější řešení tohoto problému se nabízí v podobě skladovacích
prostor kejdy pod stájemi, díky kterým lze ušetřit další venkovní nádrž
na kejdu příp. čerpací techniku.

Sklopné traktorové míchadlo RECK
Pro kejdové systémy „Slalom“

Zaručený způsob uskladnění kejdy pod stájemi skotu i prasat

Bezplatný návrh projektu:
Naši poradci se zkušenostmi v zemědělství i technice Vám rádi vytvoří
bezplatný a nezávazný návrh projektu, včetně přesných montážních
rozměrů šachty míchadla.

Typ JAGUAR Turbo
Míchadlo s dvojitým rámem
s vrtulí na plovoucí krusty
a těsnícím rámem

Sklopné traktorové míchadlo RECK spustí do jímky s kejdou samotný traktorista v několika

minutách. Průběh sklápění na příkladu sklopného traktorového míchadla RECK JAGUAR TRE-H5.

Spuštění míchadla před

jímkou a otevření uzávěru.
Sklopení míchadla.
Traktor couvá k otvoru jímky.

Díky současnému spouštění

hydrauliky traktoru vnikne

míchadlo do jímky.

Stačí již jen připojit kloubový hřídel a

přesvědčit se o enormní výkonnosti

míchadla !
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Příslušenství
– pro všechny Slalomsystémy

Označení Objednací kód
Turbo / Jumbo

1. Těsnící rám čtvercový pro jednotrubkové míchadlo
schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm øŅ
- pozinkovaný  TR-RAE / JR-RAE
- nerez jeklo V2A TR-RAEed / JR-RAEed
- 70 x 70 cm, jiný rozměr možný

2. Těsnící rám kulatý pro kónus betonového potrubí
schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm øŅ
- pozinkovaný TR-RAER / JR-RAER
- nerez V2A TR-RAERed / JR-RAERed
 3. Těsnící rám čtvercový pro míchadlo s dvojitým rámem
Schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm ø Ņ
- pozinkovaný  TR-RAD / JR-RAD
- nerez  V2A TR-RADed / JR-RADed
- 70 x 70 cm,  zvláštní rozměr možný

4. Kluzné kolejnice
- pozinkované TR-RGS
- nerez V2A TR-RGSed
-  4m, 5m nebo 6m
5. Stěnový rám, pravoúhlý vůči kluzné kolejnici
- pozinkovaný TR-RM
- nerez V2A TR-RMed
- 70 x 70 cm, zvláštní rozměr možný

6. Zazdívací rám, kolmý k podlaze
- pozinkovaný TR-REMS
- nerez V2A TR-REMSed
- vhodný pro šalování, 24 / 30 / 36

Věžové míchadlo pro nadzemní
nádrže až do vnější výšky 6 m

Míchadlo na kejdu pro zemní
jimky a otevřené nádrže na kejdu

Podroštové míchadlo pro stáje
prasat

Podroštové míchadlo pro stáje
hovězího dobytka

Dusač siláže Rozdělovač zeleného krmení
pro použití ve stáji

Míchadlo s dvojitým rámem a vrtulí na plovoucí krusty RECK
Obzvláště vhodný pro použití v hlubokých kanálech (od cca. 2 m).

Po dlouhých přestávkách v míchání dochází ve zvláště hlubokých kanálech při stavu úplného
naplnění k tomu, že tekutá část kejdy obíhá, aniž by se plovoucí vrstva rozpouštěla.

Míchadlo s dvojitým rámem RECK je z tohoto důvodu vybaveno vrtulí na plovoucí
krusty. Tato druhá, výše posazená vrtule pracuje přímo pod plovoucí krustou,
při začátku míchání ji rozbíjí a předává spodní vrtuli. Tím se plovoucí
vrstva vmíchává do vrstvy tekuté.

Slalomsystém s traktorovým míchadlem -
míchací tyč Turbo stacionární (Objednací kód TRE-E)

Na příkladu jsou zobrazeny různé možnosti použití. V případě zájmu
požadujte podrobný prospekt „Traktorová míchadla RECK pro
Slalomsystémy“

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,2 m TRE-H-DV 4
- 5,2 m TRE-H-DV 5
- 6,2 m TRE-H-DV 6

Slalomsystém: Elektrické míchadlo typu BLIZZARD s vrtulí
na plovoucí krusty a vývodem pro vývodovou hřídel traktoru
pro dvojnásobný míchací výkon (Objednací kód ETR-D)

Míchadla kejdy
pro „Slalomsystémy

Slalomsystém: Traktorové míchadlo míchací tyč Turbo
stacionární (Objednací kód TRE-E)

Plovoucí vrstva

Tekutá vrstva

Usazená vrstva

Tlačná vrtule

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstraße 1-4
D-88422 Betzenweiler

Telefon 0049 (0) 73 74-18 82
Telefax 0049 (0) 73 74-18 13
kontakt@reck-agrartechnik.de
www.reck-agrartechnik.de

Vrtule na plovoucí krusty

1. 2.

3.

5. 6.

4.

Krožni / slalom sistemi: Mešalo z dvojnim okvirjem "Mešalna cev Turbo"
z propelerjem za plavajoči sloj (oznaka TR-D) Obr. Typ JAGUAR Turbo

Sklopné traktorové míchadlo RECK
Pro uzavřené i otevřené jímky na kejdu,
kejdové kanály a „Slalomsystémy“

Výhody homogenní kejdy:
1. Rovnoměrné rozložení živin v hnojivu.
2. Rovnoměrná aplikace živin, od první cisterny až

po poslední.
3. Maximální výnosy z polí popř. luk, vše díky

optimálnímu hnojení.
4. Redukce spotřeby minerálních hnojiv.
5. Snadno čerpatelná – bez problematických

hrudek, ideální pro aplikátory s vlečenými
hadicemi.

6. Rovnoměrná tekutost = rychlé naplnění
cisterny.

7. Bezezbytkové vyprázdnění kejdového
zásobníku

Umíte Vaši kejdu využít
užitečněji?
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Kontaktujte nás: Telefon 0 73 74 - 18 82
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Oficiální 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

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotazy k volbě
optimálního míchadla RECK?

Jednoduše zavolejte nám nebo příslušnému
zastoupení značky RECK.

Poradci se zkušenostmi v zemědělství i technice
Vám při volbě nejvhodnějšího míchadla rádi pomohou,
na míru Vašim možnostem a stavebním podmínkám.

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

1. Míchací šachta, coby nejhlubší bod systému, se nachází uvnitř nebo
vně stáje a slouží jako vtoková jáma pro čerpadla resp. odběrová 
šachta kejdy.

2. V kanálu se nehromadí obtížný hmyz; plovoucí vrstva se díky 
pravidelnému oběhu kejdy rozpouští.

3. Kejda se stává pro rostliny přijatelnější, pravidelným mícháním se
okysličuje – rychlejší zhodnocení kejdy .

4. Všechna míchadla jsou v základním provedení žárově zinkovaná. Pro
použití v kejdě, která díky krmení nebo aditivům tvoří kyselé prostředí,
doporučujeme nerezová provedení V2A.

5. Celková plocha stáje (krmný stůl a lehací boxy) lze „podsklepit“
– možno svépomocí. Stěny kanálů mohou současně sloužit i jako 
základy budovy. Požadavky na statiku jsou zanedbatelné, protože 
stav naplnění kanálů kejdou je všude stejný a kejda tudíž nevyvíjí 
žádný tlak na dělící stěny.

Kejda získává coby vlastní hnojivo stále více na důležitosti.
Její správná aplikace ve správný čas zvyšuje podstatnou měrou
výnosy z polí i luk. K  tomu jsou však po většinu roku zapotřebí dostatečné
skladovací prostory.
Nejvýhodnější řešení tohoto problému se nabízí v podobě skladovacích
prostor kejdy pod stájemi, díky kterým lze ušetřit další venkovní nádrž
na kejdu příp. čerpací techniku.

Sklopné traktorové míchadlo RECK
Pro kejdové systémy „Slalom“

Zaručený způsob uskladnění kejdy pod stájemi skotu i prasat

Bezplatný návrh projektu:
Naši poradci se zkušenostmi v zemědělství i technice Vám rádi vytvoří
bezplatný a nezávazný návrh projektu, včetně přesných montážních
rozměrů šachty míchadla.

Typ JAGUAR Turbo
Míchadlo s dvojitým rámem
s vrtulí na plovoucí krusty
a těsnícím rámem

Sklopné traktorové míchadlo RECK spustí do jímky s kejdou samotný traktorista v několika

minutách. Průběh sklápění na příkladu sklopného traktorového míchadla RECK JAGUAR TRE-H5.

Spuštění míchadla před

jímkou a otevření uzávěru.
Sklopení míchadla.
Traktor couvá k otvoru jímky.

Díky současnému spouštění

hydrauliky traktoru vnikne

míchadlo do jímky.

Stačí již jen připojit kloubový hřídel a

přesvědčit se o enormní výkonnosti

míchadla !
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Příslušenství
– pro všechny Slalomsystémy

Označení Objednací kód
Turbo / Jumbo

1. Těsnící rám čtvercový pro jednotrubkové míchadlo
schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm øŅ
- pozinkovaný  TR-RAE / JR-RAE
- nerez jeklo V2A TR-RAEed / JR-RAEed
- 70 x 70 cm, jiný rozměr možný

2. Těsnící rám kulatý pro kónus betonového potrubí
schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm øŅ
- pozinkovaný TR-RAER / JR-RAER
- nerez V2A TR-RAERed / JR-RAERed
 3. Těsnící rám čtvercový pro míchadlo s dvojitým rámem
Schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm ø Ņ
- pozinkovaný  TR-RAD / JR-RAD
- nerez  V2A TR-RADed / JR-RADed
- 70 x 70 cm,  zvláštní rozměr možný

4. Kluzné kolejnice
- pozinkované TR-RGS
- nerez V2A TR-RGSed
-  4m, 5m nebo 6m
5. Stěnový rám, pravoúhlý vůči kluzné kolejnici
- pozinkovaný TR-RM
- nerez V2A TR-RMed
- 70 x 70 cm, zvláštní rozměr možný

6. Zazdívací rám, kolmý k podlaze
- pozinkovaný TR-REMS
- nerez V2A TR-REMSed
- vhodný pro šalování, 24 / 30 / 36

Věžové míchadlo pro nadzemní
nádrže až do vnější výšky 6 m

Míchadlo na kejdu pro zemní
jimky a otevřené nádrže na kejdu

Podroštové míchadlo pro stáje
prasat

Podroštové míchadlo pro stáje
hovězího dobytka

Dusač siláže Rozdělovač zeleného krmení
pro použití ve stáji

Míchadlo s dvojitým rámem a vrtulí na plovoucí krusty RECK
Obzvláště vhodný pro použití v hlubokých kanálech (od cca. 2 m).

Po dlouhých přestávkách v míchání dochází ve zvláště hlubokých kanálech při stavu úplného
naplnění k tomu, že tekutá část kejdy obíhá, aniž by se plovoucí vrstva rozpouštěla.

Míchadlo s dvojitým rámem RECK je z tohoto důvodu vybaveno vrtulí na plovoucí
krusty. Tato druhá, výše posazená vrtule pracuje přímo pod plovoucí krustou,
při začátku míchání ji rozbíjí a předává spodní vrtuli. Tím se plovoucí
vrstva vmíchává do vrstvy tekuté.

Slalomsystém s traktorovým míchadlem -
míchací tyč Turbo stacionární (Objednací kód TRE-E)

Na příkladu jsou zobrazeny různé možnosti použití. V případě zájmu
požadujte podrobný prospekt „Traktorová míchadla RECK pro
Slalomsystémy“

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,2 m TRE-H-DV 4
- 5,2 m TRE-H-DV 5
- 6,2 m TRE-H-DV 6

Slalomsystém: Elektrické míchadlo typu BLIZZARD s vrtulí
na plovoucí krusty a vývodem pro vývodovou hřídel traktoru
pro dvojnásobný míchací výkon (Objednací kód ETR-D)

Míchadla kejdy
pro „Slalomsystémy

Slalomsystém: Traktorové míchadlo míchací tyč Turbo
stacionární (Objednací kód TRE-E)

Plovoucí vrstva

Tekutá vrstva

Usazená vrstva

Tlačná vrtule

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstraße 1-4
D-88422 Betzenweiler

Telefon 0049 (0) 73 74-18 82
Telefax 0049 (0) 73 74-18 13
kontakt@reck-agrartechnik.de
www.reck-agrartechnik.de

Vrtule na plovoucí krusty

1. 2.

3.

5. 6.

4.

Krožni / slalom sistemi: Mešalo z dvojnim okvirjem "Mešalna cev Turbo"
z propelerjem za plavajoči sloj (oznaka TR-D)



Sklopná traktorová míchadla na kejdu RECK
Pro uzavřené a otevřené jímky a kejdové kanály

6. Sklopné rameno, uzpůsobené délce míchadla, výrazně usnadňuje 
zajištění míchací hřídele.

7. Velký rozsah nastavení sklopného rámu umožňuje stejnoměrné 
zahnutí běžné kloubové hřídele a tím i nenáročné míchání
– zapomeňte na drahé širokoúhlé kloubové hřídele.

8. V prostoru přicházejícím do styku s kejdou (a tedy agresívním) má 
hnací hřídel speciální kluzná ložiska, v provedení bez kuličkových 
ložisek a s dlouhou životností – odolná proti zbytkům krmiva, slámě
a srsti zvířat

1. Díky enormnímu míchacímu výkonu speciálně tvarované vrtule
(v tlačném nebo sacím provedení) homogenizuje i nejsilnější plovoucí
krusty i usazeniny.

2. Snadné sklopení, proveditelné ze sedačky traktoru.
3. K použití i u nejmenších otvorů jímek.
4. Komfortní třmen bezpečnostního uzávěru, sloužící k aretaci míchací

hřídele.
5. Možnost až 1.000 ot./min.

Proč zrovna sklopné traktorové míchadlo RECK?

2

Technická data:

• Pro jímky s většími otvory (od 80 cm ø).
• Nasazuje se na tříbodový závěs traktoru (spodní a vrchní

rameno).
• Sklopení a nastavení hloubky pomocí hydrauliky traktoru

a manuálně (ručním vřetenem).
• Manuální nastavení ohnutí kardanové hřídele.
• Levné sklopné traktorové míchadlo – velmi vhodné pro 

míchací šachty oběhového kanálu, popř. „slalom-
systémů“.

Turbo – Základní model
Jumbo – extra silné provedeníTyp  GUÉPARD

– levný –

Charakteristika všech
Turbo-míchadel

Charakteristika všech
 Jumbo-míchadel

- Trubka rámu míchadla 101 mm ø 
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,6 m TRE-S 4
- 5,6 m TRE-S 5
- 6,6 m TRE-S 6

- Trubka rámu míchadla 140 mm ø, extrémně 
robustní provedení

- Zesílené sklopné rameno
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- několikanásobně zesílené uložení
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,6 m JRE-S 4
- 5,6 m JRE-S 5
- 6,6 m JRE-S 6

Typ       GUÉPARD Turbo       pro traktory do cca. 100HP

Typ       GUÉPARD Jumbo        pro traktory nad 100HP

• Díky zalomenému sklopnému rameni k použití i v případě
jímek s malými otvory (od 60 cm ø).

• Nasazuje se na spodní ramena a kardanový hřídel traktoru.

• Sklopení a nastavení hloubky pomocí hydrauliky traktoru,
přímo ze sedačky řidiče. Žádné řetězy, žádné manuální 
nastavování.

• Výškově nastavitelný třmen k zavěšení umožňuje 
stejnoměrné ohnutí běžného kardanového hřídele a 
přizpůsobí se různým okolnostem, včetně velikosti 
traktoru.

• Díky zavěšení míchadla
na ramenech traktoru
je zaručen jeho klidný
chod při míchání,
bez neustálého „poskakování“.

Turbo – Základní model
Jumbo – extra silné provedení

Technická data:

Typ  TIGRE
– nejčastěji kupovaný –

Charakteristika všech
Turbo-míchadel

Charakteristika všech
 Jumbo-míchadel

- Trubka rámu míchadla 101 mm ø 
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 3,6 m (pro nejmenší otvory jímek) TRE-Z 3,6 Trend
- 4,2 m TRE-Z 4
- 5,2 m TRE-Z 5
- 6,2 m (zesílené sklopné rameno) TRE-Z 6

- Trubka rámu míchadla 140 mm ø, extrémně 
robustní provedení

- Zesílené sklopné rameno
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- několikanásobně zesílené uložení
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,2 m JRE-Z 4
- 5,2 m JRE-Z 5
- 6,2 m JRE-Z 6

Typ     TIGRE Turbo      pro traktory do cca. 100HP

Typ     TIGRE Jumbo       pro traktory nad 100HP

Sklopná traktorová míchadla na kejdu RECK
Pro uzavřené a otevřené jímky a kejdové kanály

6. Sklopné rameno, uzpůsobené délce míchadla, výrazně usnadňuje 
zajištění míchací hřídele.

7. Velký rozsah nastavení sklopného rámu umožňuje stejnoměrné 
zahnutí běžné kloubové hřídele a tím i nenáročné míchání
– zapomeňte na drahé širokoúhlé kloubové hřídele.

8. V prostoru přicházejícím do styku s kejdou (a tedy agresívním) má 
hnací hřídel speciální kluzná ložiska, v provedení bez kuličkových 
ložisek a s dlouhou životností – odolná proti zbytkům krmiva, slámě
a srsti zvířat

1. Díky enormnímu míchacímu výkonu speciálně tvarované vrtule
(v tlačném nebo sacím provedení) homogenizuje i nejsilnější plovoucí
krusty i usazeniny.

2. Snadné sklopení, proveditelné ze sedačky traktoru.
3. K použití i u nejmenších otvorů jímek.
4. Komfortní třmen bezpečnostního uzávěru, sloužící k aretaci míchací

hřídele.
5. Možnost až 1.000 ot./min.

Proč zrovna sklopné traktorové míchadlo RECK?
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Technická data:

• Pro jímky s většími otvory (od 80 cm ø).
• Nasazuje se na tříbodový závěs traktoru (spodní a vrchní

rameno).
• Sklopení a nastavení hloubky pomocí hydrauliky traktoru

a manuálně (ručním vřetenem).
• Manuální nastavení ohnutí kardanové hřídele.
• Levné sklopné traktorové míchadlo – velmi vhodné pro 

míchací šachty oběhového kanálu, popř. „slalom-
systémů“.

Turbo – Základní model
Jumbo – extra silné provedeníTyp  GUÉPARD

– levný –

Charakteristika všech
Turbo-míchadel

Charakteristika všech
 Jumbo-míchadel

- Trubka rámu míchadla 101 mm ø 
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,6 m TRE-S 4
- 5,6 m TRE-S 5
- 6,6 m TRE-S 6

- Trubka rámu míchadla 140 mm ø, extrémně 
robustní provedení

- Zesílené sklopné rameno
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- několikanásobně zesílené uložení
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,6 m JRE-S 4
- 5,6 m JRE-S 5
- 6,6 m JRE-S 6

Typ       GUÉPARD Turbo       pro traktory do cca. 100HP

Typ       GUÉPARD Jumbo        pro traktory nad 100HP

• Díky zalomenému sklopnému rameni k použití i v případě
jímek s malými otvory (od 60 cm ø).

• Nasazuje se na spodní ramena a kardanový hřídel traktoru.

• Sklopení a nastavení hloubky pomocí hydrauliky traktoru,
přímo ze sedačky řidiče. Žádné řetězy, žádné manuální 
nastavování.

• Výškově nastavitelný třmen k zavěšení umožňuje 
stejnoměrné ohnutí běžného kardanového hřídele a 
přizpůsobí se různým okolnostem, včetně velikosti 
traktoru.

• Díky zavěšení míchadla
na ramenech traktoru
je zaručen jeho klidný
chod při míchání,
bez neustálého „poskakování“.

Turbo – Základní model
Jumbo – extra silné provedení

Technická data:

Typ  TIGRE
– nejčastěji kupovaný –

Charakteristika všech
Turbo-míchadel

Charakteristika všech
 Jumbo-míchadel

- Trubka rámu míchadla 101 mm ø 
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 3,6 m (pro nejmenší otvory jímek) TRE-Z 3,6 Trend
- 4,2 m TRE-Z 4
- 5,2 m TRE-Z 5
- 6,2 m (zesílené sklopné rameno) TRE-Z 6

- Trubka rámu míchadla 140 mm ø, extrémně 
robustní provedení

- Zesílené sklopné rameno
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- několikanásobně zesílené uložení
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,2 m JRE-Z 4
- 5,2 m JRE-Z 5
- 6,2 m JRE-Z 6

Typ     TIGRE Turbo      pro traktory do cca. 100HP

Typ     TIGRE Jumbo       pro traktory nad 100HP

Sklopná traktorová míchadla na kejdu RECK
Pro uzavřené a otevřené jímky a kejdové kanály

6. Sklopné rameno, uzpůsobené délce míchadla, výrazně usnadňuje 
zajištění míchací hřídele.

7. Velký rozsah nastavení sklopného rámu umožňuje stejnoměrné 
zahnutí běžné kloubové hřídele a tím i nenáročné míchání
– zapomeňte na drahé širokoúhlé kloubové hřídele.

8. V prostoru přicházejícím do styku s kejdou (a tedy agresívním) má 
hnací hřídel speciální kluzná ložiska, v provedení bez kuličkových 
ložisek a s dlouhou životností – odolná proti zbytkům krmiva, slámě
a srsti zvířat

1. Díky enormnímu míchacímu výkonu speciálně tvarované vrtule
(v tlačném nebo sacím provedení) homogenizuje i nejsilnější plovoucí
krusty i usazeniny.

2. Snadné sklopení, proveditelné ze sedačky traktoru.
3. K použití i u nejmenších otvorů jímek.
4. Komfortní třmen bezpečnostního uzávěru, sloužící k aretaci míchací

hřídele.
5. Možnost až 1.000 ot./min.

Proč zrovna sklopné traktorové míchadlo RECK?
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Technická data:

• Pro jímky s většími otvory (od 80 cm ø).
• Nasazuje se na tříbodový závěs traktoru (spodní a vrchní

rameno).
• Sklopení a nastavení hloubky pomocí hydrauliky traktoru

a manuálně (ručním vřetenem).
• Manuální nastavení ohnutí kardanové hřídele.
• Levné sklopné traktorové míchadlo – velmi vhodné pro 

míchací šachty oběhového kanálu, popř. „slalom-
systémů“.

Turbo – Základní model
Jumbo – extra silné provedeníTyp  GUÉPARD

– levný –

Charakteristika všech
Turbo-míchadel

Charakteristika všech
 Jumbo-míchadel

- Trubka rámu míchadla 101 mm ø 
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,6 m TRE-S 4
- 5,6 m TRE-S 5
- 6,6 m TRE-S 6

- Trubka rámu míchadla 140 mm ø, extrémně 
robustní provedení

- Zesílené sklopné rameno
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- několikanásobně zesílené uložení
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,6 m JRE-S 4
- 5,6 m JRE-S 5
- 6,6 m JRE-S 6

Typ       GUÉPARD Turbo       pro traktory do cca. 100HP

Typ       GUÉPARD Jumbo        pro traktory nad 100HP

• Díky zalomenému sklopnému rameni k použití i v případě
jímek s malými otvory (od 60 cm ø).

• Nasazuje se na spodní ramena a kardanový hřídel traktoru.

• Sklopení a nastavení hloubky pomocí hydrauliky traktoru,
přímo ze sedačky řidiče. Žádné řetězy, žádné manuální 
nastavování.

• Výškově nastavitelný třmen k zavěšení umožňuje 
stejnoměrné ohnutí běžného kardanového hřídele a 
přizpůsobí se různým okolnostem, včetně velikosti 
traktoru.

• Díky zavěšení míchadla
na ramenech traktoru
je zaručen jeho klidný
chod při míchání,
bez neustálého „poskakování“.

Turbo – Základní model
Jumbo – extra silné provedení

Technická data:

Typ  TIGRE
– nejčastěji kupovaný –

Charakteristika všech
Turbo-míchadel

Charakteristika všech
 Jumbo-míchadel

- Trubka rámu míchadla 101 mm ø 
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 3,6 m (pro nejmenší otvory jímek) TRE-Z 3,6 Trend
- 4,2 m TRE-Z 4
- 5,2 m TRE-Z 5
- 6,2 m (zesílené sklopné rameno) TRE-Z 6

- Trubka rámu míchadla 140 mm ø, extrémně 
robustní provedení

- Zesílené sklopné rameno
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- několikanásobně zesílené uložení
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,2 m JRE-Z 4
- 5,2 m JRE-Z 5
- 6,2 m JRE-Z 6

Typ     TIGRE Turbo      pro traktory do cca. 100HP

Typ     TIGRE Jumbo       pro traktory nad 100HP

Sklopná traktorová míchadla na kejdu RECK
Pro uzavřené a otevřené jímky a kejdové kanály

6. Sklopné rameno, uzpůsobené délce míchadla, výrazně usnadňuje 
zajištění míchací hřídele.

7. Velký rozsah nastavení sklopného rámu umožňuje stejnoměrné 
zahnutí běžné kloubové hřídele a tím i nenáročné míchání
– zapomeňte na drahé širokoúhlé kloubové hřídele.

8. V prostoru přicházejícím do styku s kejdou (a tedy agresívním) má 
hnací hřídel speciální kluzná ložiska, v provedení bez kuličkových 
ložisek a s dlouhou životností – odolná proti zbytkům krmiva, slámě
a srsti zvířat

1. Díky enormnímu míchacímu výkonu speciálně tvarované vrtule
(v tlačném nebo sacím provedení) homogenizuje i nejsilnější plovoucí
krusty i usazeniny.

2. Snadné sklopení, proveditelné ze sedačky traktoru.
3. K použití i u nejmenších otvorů jímek.
4. Komfortní třmen bezpečnostního uzávěru, sloužící k aretaci míchací

hřídele.
5. Možnost až 1.000 ot./min.

Proč zrovna sklopné traktorové míchadlo RECK?
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Technická data:

• Pro jímky s většími otvory (od 80 cm ø).
• Nasazuje se na tříbodový závěs traktoru (spodní a vrchní

rameno).
• Sklopení a nastavení hloubky pomocí hydrauliky traktoru

a manuálně (ručním vřetenem).
• Manuální nastavení ohnutí kardanové hřídele.
• Levné sklopné traktorové míchadlo – velmi vhodné pro 

míchací šachty oběhového kanálu, popř. „slalom-
systémů“.

Turbo – Základní model
Jumbo – extra silné provedeníTyp  GUÉPARD

– levný –

Charakteristika všech
Turbo-míchadel

Charakteristika všech
 Jumbo-míchadel

- Trubka rámu míchadla 101 mm ø 
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,6 m TRE-S 4
- 5,6 m TRE-S 5
- 6,6 m TRE-S 6

- Trubka rámu míchadla 140 mm ø, extrémně 
robustní provedení

- Zesílené sklopné rameno
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- několikanásobně zesílené uložení
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,6 m JRE-S 4
- 5,6 m JRE-S 5
- 6,6 m JRE-S 6

Typ       GUÉPARD Turbo       pro traktory do cca. 100HP

Typ       GUÉPARD Jumbo        pro traktory nad 100HP

• Díky zalomenému sklopnému rameni k použití i v případě
jímek s malými otvory (od 60 cm ø).

• Nasazuje se na spodní ramena a kardanový hřídel traktoru.

• Sklopení a nastavení hloubky pomocí hydrauliky traktoru,
přímo ze sedačky řidiče. Žádné řetězy, žádné manuální 
nastavování.

• Výškově nastavitelný třmen k zavěšení umožňuje 
stejnoměrné ohnutí běžného kardanového hřídele a 
přizpůsobí se různým okolnostem, včetně velikosti 
traktoru.

• Díky zavěšení míchadla
na ramenech traktoru
je zaručen jeho klidný
chod při míchání,
bez neustálého „poskakování“.

Turbo – Základní model
Jumbo – extra silné provedení

Technická data:

Typ  TIGRE
– nejčastěji kupovaný –

Charakteristika všech
Turbo-míchadel

Charakteristika všech
 Jumbo-míchadel

- Trubka rámu míchadla 101 mm ø 
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 3,6 m (pro nejmenší otvory jímek) TRE-Z 3,6 Trend
- 4,2 m TRE-Z 4
- 5,2 m TRE-Z 5
- 6,2 m (zesílené sklopné rameno) TRE-Z 6

- Trubka rámu míchadla 140 mm ø, extrémně 
robustní provedení

- Zesílené sklopné rameno
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- několikanásobně zesílené uložení
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,2 m JRE-Z 4
- 5,2 m JRE-Z 5
- 6,2 m JRE-Z 6

Typ     TIGRE Turbo      pro traktory do cca. 100HP

Typ     TIGRE Jumbo       pro traktory nad 100HP
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Volba nejvhodnějšího míchadla:
Abychom Vám mohli nabídnout nejvhodnější míchadlo, sdělte nám
prosím telefonicky nebo e-mailem
následující údaje (viz zadní strana „Kontakt”).

1. Nádrž-Hloubka/Délka/Šířka popř. průměr
2. Otvor jímky/Délka/Šířka/Síla stropu/Počet
3. Druh jímky (Kulatá/hranatá, laguna)
4. Slalomsystém (Počet kanálů, jejich hloubka, délka, hloubka šachty)

Váš partner RECK Vám poradí odborně a nezávazně.

3

Enormní různorodost typů:
1. Sklopné míchadlo o délkách od 3,60 m po 6,20 m – jakákoliv délka

v tomto rozsahu je možná.
2. Veškerá sklopná míchadla ve 2 provedeních:

Turbo (základní model) a Jumbo (extra silné provedení).
3. 8 velikostí vrtule od 440 po 700 mm  , v tlačném nebo sacím 

provedení.
4. Míchadlo a vrtule se vždy přizpůsobuje výkonu traktoru a místním 

podmínkám.

Technická data:

Charakteristika všech
Turbo-míchadel

Charakteristika všech
Jumbo-míchadel

• K použití i v jímkách s malými otvory (od 60 cm  ) .
• Nasazuje se na tříbodový závěs traktoru (spodní a horní

rameno).
• Plynulé a snadné sklopení míchadla pomocí přídavného

hydraulického válce nezávislé na často nepřesné  
hydraulice traktoru.

• Nastavení sklonu pomocí přídavného hydraulického válce.
• Rovnoměrné, komfortní ohnutí obou křížových kloubů 

běžného kardanového hřídele hydraulickým válcem a 
hydraulikou traktoru. To umožňuje na opotřebení 
nenáročnou činnost.

• Používá se i u nadzemních jímek na kejdu, a sice s 
prodloužením rámu OZELOT
(pro nádrže do 2,4 m nad úrovní 
terénu).

Turbo – Základní model
Jumbo – extra silné provedeníTyp   JAGUAR

– nejsnadnější obsluha –
Označení: Objednací kód:

- Vysoce výkonná vrtule 440 mm   TR-PH 440 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 500 mm   TR-PH 50 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 500 mm   zesílená TR-PH 500S (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 550 mm   TR-PH 550 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 600 mm   TR-PH 600 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 650 mm   TR-PH 650 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 700 mm   TR-PH 700 (d/z)
- Sklopná vrtule 500 mm   TR-KP (d)

- Všechny 3-křídlé vysoce výkonné vrtule se dodávají v tlačném (d) nebo
sacím (z) provedení.

- Všechny vysoce výkonné vrtule od TR-PH 500S jsou dodávány i v 
provedení Turbo (Objednací kód TR-TP 500S-700).

 Vrtule    míchadel
– 3-křídlé vysoce výkonné vrtule –

- Trubka rámu míchadla 101 mm ø 
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,6 m TRE-H 4
- 5,6 m TRE-H 5
- 6,6 m TRE-H 6

- Trubka rámu míchadla 140 mm ø, extrémně 
robustní provedení

- Zesílené sklopné rameno
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- několikanásobně zesílené uložení
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,6 m JRE-H 4
- 5,6 m JRE-H 5
- 6,6 m JRE-H 6

Typ      JAGUAR-Turbo        pro traktory do cca 100 HP

Typ      JAGUAR-Jumbo         za traktorje nad 100 KM

Standard:
Vysoce výkonná vrtule,
500 mm ø, tlačná
(na přání i sací)

Turbo propeler
(obr. 600 mm ø, tlačná)

Vysoce výkonná vrtule
tlačná (obr. 600 mm ø)

Vysoce výkonná vrtule
sací (obr. 600 mm ø)

2-křídlá sklopná vrtule (pro otvory od 250 mm, pouze v
tlačném provedení, rozevřená 500 mm ø)

Až 10-ti násobně je vyšší míchací výkon traktorového míchadla RECK na traktoru silnějším než 100 HP, oproti např.
ponornému míchadlu nebo čerpa dlu o výkonu cca 10 HP. Traktorové míchadlo vyjde levněji – především ve srovnání
s míchacím výkonem, který výrazně zkracuje dobu míchání.

Označení:  Objednací kód:
Turbo / Jumbo

1. Opěrná noha vrtule krátká TRE-HS

Ščiti propeler v času mešanja pred udarjanjem ob tla gnojnične
jame. Uporaba v manjših odprtinah (premer nad 60 cm)

2. Opěrná noha vrtule dlouhá TRE-PS  /   JRE-PS

Chrání při sklápění vrtuli před nárazem do stropu a dna jímek.
Používá se u menších otvorů jímek, od cca. 60 cm.

3. Převodovka pro pravo-levý chod  TR-RL   /   JR-RL

Pro sací i tlačné míchání. 2 přípojky vývodové hřídele
Pro snadné přepojení kloubové hřídele. Uplatnění především
v slalomsystémech nebo těžce míchatelných
jímkách.

4. Vysoce výkonné řezací ústrojí TRE-SW / JRE-SW

Trhá zbytky krmiva a slámy v kejdě, zabraňuje ucpávání tažených
hadic.ę Třepí dlouhou slámu v otevřených kejdových jímkách,
pomáhá tak  levně vytvářet hutný „protizápachový“ a
„protičpavkový“ škraloup. Rozřezává obsaženou sušinu pro
efektivní fermentaci v bioplynových stanicích.
Vč. opěrné nohy s protibřitem.
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Stabilní, dvoukolý vozík. Pro snadný přesun míchadla v rámci
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6. Kloubová hřídel Walterscheid      TR-GN

W2400
Stabilní kloubová hřídel s oboustrannými běžnými klouby pro
všechny typy míchadel.
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kejdy ve vysokých nádržích.
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- kompletně žárově zinkován
- jednoduchá montáž díky normovanému tříbodovému 

zavěšení
- optimální přizpůsobení ohybu kardanového hřídele díky 

výškové nastavitelnosti OZELOT hřídele.

Délky strojů: Pro výšku nádrže: Objednací kód:

- 2,5 m do 1,75 m TR-RV250
- 4,0 m do 2,40 m TR-RV400

 Míchadlo   Dodatna oprema    za
– kdykoliv k doplnění –

Turbo – základní model
Jumbo – extra silné provedení

Rámový nástavec             OZELOT
– pro nádrže do výšek až 2,4 m nad úroveň terénu –

4.

2.1.

3.

6.5.
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Chrání při sklápění vrtuli před nárazem do stropu a dna jímek.
Používá se u menších otvorů jímek, od cca. 60 cm.

3. Převodovka pro pravo-levý chod TR-RL   /   JR-RL

Pro sací i tlačné míchání. 2 přípojky vývodové hřídele
Pro snadné přepojení kloubové hřídele. Uplatnění především
v slalomsystémech nebo těžce míchatelných
jímkách.

4. Vysoce výkonné řezací ústrojíTRE-SW / JRE-SW

Trhá zbytky krmiva a slámy v kejdě, zabraňuje ucpávání tažených
hadic.ę Třepí dlouhou slámu v otevřených kejdových jímkách,
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• Pomocí rámového nástavce typu OZELOT vznikne ze
sklopného traktorového míchadla RECK typu JAGUAR,
určeného pro uzavřené kejdové jímky, absolutně 
plnohodnotné a levné míchadlo pro homogenizaci 
kejdy ve vysokých nádržích.

Technická data:
- kompletně žárově zinkován
- jednoduchá montáž díky normovanému tříbodovému 

zavěšení
- optimální přizpůsobení ohybu kardanového hřídele díky 

výškové nastavitelnosti OZELOT hřídele.

Délky strojů: Pro výšku nádrže: Objednací kód:

- 2,5 m do 1,75 m TR-RV250
- 4,0 m do 2,40 m TR-RV400

 Míchadlo   Dodatna oprema    za
– kdykoliv k doplnění –
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Jumbo – extra silné provedení

Rámový nástavec             OZELOT
– pro nádrže do výšek až 2,4 m nad úroveň terénu –

4.

2.1.

3.

6.5.

Volba nejvhodnějšího míchadla:
Abychom Vám mohli nabídnout nejvhodnější míchadlo, sdělte nám
prosím telefonicky nebo e-mailem
následující údaje (viz zadní strana „Kontakt”).

1. Nádrž-Hloubka/Délka/Šířka popř. průměr
2. Otvor jímky/Délka/Šířka/Síla stropu/Počet
3. Druh jímky (Kulatá/hranatá, laguna)
4. Slalomsystém (Počet kanálů, jejich hloubka, délka, hloubka šachty)

Váš partner RECK Vám poradí odborně a nezávazně.

3

Enormní různorodost typů:
1. Sklopné míchadlo o délkách od 3,60 m po 6,20 m – jakákoliv délka

v tomto rozsahu je možná.
2. Veškerá sklopná míchadla ve 2 provedeních:

Turbo (základní model) a Jumbo (extra silné provedení).
3. 8 velikostí vrtule od 440 po 700 mm  , v tlačném nebo sacím 

provedení.
4. Míchadlo a vrtule se vždy přizpůsobuje výkonu traktoru a místním 

podmínkám.

Technická data:

Charakteristika všech
Turbo-míchadel

Charakteristika všech
Jumbo-míchadel

• K použití i v jímkách s malými otvory (od 60 cm  ) .
• Nasazuje se na tříbodový závěs traktoru (spodní a horní

rameno).
• Plynulé a snadné sklopení míchadla pomocí přídavného

hydraulického válce nezávislé na často nepřesné  
hydraulice traktoru.

• Nastavení sklonu pomocí přídavného hydraulického válce.
• Rovnoměrné, komfortní ohnutí obou křížových kloubů 

běžného kardanového hřídele hydraulickým válcem a 
hydraulikou traktoru. To umožňuje na opotřebení 
nenáročnou činnost.

• Používá se i u nadzemních jímek na kejdu, a sice s 
prodloužením rámu OZELOT
(pro nádrže do 2,4 m nad úrovní 
terénu).

Turbo – Základní model
Jumbo – extra silné provedeníTyp   JAGUAR

– nejsnadnější obsluha –
Označení: Objednací kód:

- Vysoce výkonná vrtule 440 mm   TR-PH 440 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 500 mm   TR-PH 50 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 500 mm   zesílená TR-PH 500S (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 550 mm   TR-PH 550 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 600 mm   TR-PH 600 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 650 mm   TR-PH 650 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 700 mm   TR-PH 700 (d/z)
- Sklopná vrtule 500 mm   TR-KP (d)

- Všechny 3-křídlé vysoce výkonné vrtule se dodávají v tlačném (d) nebo
sacím (z) provedení.

- Všechny vysoce výkonné vrtule od TR-PH 500S jsou dodávány i v 
provedení Turbo (Objednací kód TR-TP 500S-700).

 Vrtule    míchadel
– 3-křídlé vysoce výkonné vrtule –

- Trubka rámu míchadla 101 mm ø 
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,6 m TRE-H 4
- 5,6 m TRE-H 5
- 6,6 m TRE-H 6

- Trubka rámu míchadla 140 mm ø, extrémně 
robustní provedení

- Zesílené sklopné rameno
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- několikanásobně zesílené uložení
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,6 m JRE-H 4
- 5,6 m JRE-H 5
- 6,6 m JRE-H 6

Typ      JAGUAR-Turbo        pro traktory do cca 100 HP

Typ      JAGUAR-Jumbo         za traktorje nad 100 KM

Standard:
Vysoce výkonná vrtule,
500 mm ø, tlačná
(na přání i sací)

Turbo propeler
(obr. 600 mm ø, tlačná)

Vysoce výkonná vrtule
tlačná (obr. 600 mm ø)

Vysoce výkonná vrtule
sací (obr. 600 mm ø)

2-křídlá sklopná vrtule (pro otvory od 250 mm, pouze v
tlačném provedení, rozevřená 500 mm ø)

Až 10-ti násobně je vyšší míchací výkon traktorového míchadla RECK na traktoru silnějším než 100 HP, oproti např.
ponornému míchadlu nebo čerpa dlu o výkonu cca 10 HP. Traktorové míchadlo vyjde levněji – především ve srovnání
s míchacím výkonem, který výrazně zkracuje dobu míchání.

Volba nejvhodnějšího míchadla:
Abychom Vám mohli nabídnout nejvhodnější míchadlo, sdělte nám
prosím telefonicky nebo e-mailem
následující údaje (viz zadní strana „Kontakt”).

1. Nádrž-Hloubka/Délka/Šířka popř. průměr
2. Otvor jímky/Délka/Šířka/Síla stropu/Počet
3. Druh jímky (Kulatá/hranatá, laguna)
4. Slalomsystém (Počet kanálů, jejich hloubka, délka, hloubka šachty)

Váš partner RECK Vám poradí odborně a nezávazně.

3
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1. Sklopné míchadlo o délkách od 3,60 m po 6,20 m – jakákoliv délka

v tomto rozsahu je možná.
2. Veškerá sklopná míchadla ve 2 provedeních:
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• Nasazuje se na tříbodový závěs traktoru (spodní a horní

rameno).
• Plynulé a snadné sklopení míchadla pomocí přídavného
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prodloužením rámu OZELOT
(pro nádrže do 2,4 m nad úrovní 
terénu).

Turbo – Základní model
Jumbo – extra silné provedeníTyp   JAGUAR

– nejsnadnější obsluha –
Označení: Objednací kód:

- Vysoce výkonná vrtule 440 mm   TR-PH 440 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 500 mm   TR-PH 50 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 500 mm   zesílená TR-PH 500S (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 550 mm   TR-PH 550 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 600 mm   TR-PH 600 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 650 mm   TR-PH 650 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 700 mm   TR-PH 700 (d/z)
- Sklopná vrtule 500 mm   TR-KP (d)

- Všechny 3-křídlé vysoce výkonné vrtule se dodávají v tlačném (d) nebo
sacím (z) provedení.

- Všechny vysoce výkonné vrtule od TR-PH 500S jsou dodávány i v 
provedení Turbo (Objednací kód TR-TP 500S-700).

 Vrtule    míchadel
– 3-křídlé vysoce výkonné vrtule –

- Trubka rámu míchadla 101 mm ø 
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,6 m TRE-H 4
- 5,6 m TRE-H 5
- 6,6 m TRE-H 6

- Trubka rámu míchadla 140 mm ø, extrémně 
robustní provedení

- Zesílené sklopné rameno
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- několikanásobně zesílené uložení
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,6 m JRE-H 4
- 5,6 m JRE-H 5
- 6,6 m JRE-H 6

Typ      JAGUAR-Turbo        pro traktory do cca 100 HP

Typ      JAGUAR-Jumbo         za traktorje nad 100 KM

Standard:
Vysoce výkonná vrtule,
500 mm ø, tlačná
(na přání i sací)

Turbo propeler
(obr. 600 mm ø, tlačná)

Vysoce výkonná vrtule
tlačná (obr. 600 mm ø)

Vysoce výkonná vrtule
sací (obr. 600 mm ø)

2-křídlá sklopná vrtule (pro otvory od 250 mm, pouze v
tlačném provedení, rozevřená 500 mm ø)

Až 10-ti násobně je vyšší míchací výkon traktorového míchadla RECK na traktoru silnějším než 100 HP, oproti např.
ponornému míchadlu nebo čerpa dlu o výkonu cca 10 HP. Traktorové míchadlo vyjde levněji – především ve srovnání
s míchacím výkonem, který výrazně zkracuje dobu míchání.

Volba nejvhodnějšího míchadla:
Abychom Vám mohli nabídnout nejvhodnější míchadlo, sdělte nám
prosím telefonicky nebo e-mailem
následující údaje (viz zadní strana „Kontakt”).

1. Nádrž-Hloubka/Délka/Šířka popř. průměr
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Enormní různorodost typů:
1. Sklopné míchadlo o délkách od 3,60 m po 6,20 m – jakákoliv délka

v tomto rozsahu je možná.
2. Veškerá sklopná míchadla ve 2 provedeních:

Turbo (základní model) a Jumbo (extra silné provedení).
3. 8 velikostí vrtule od 440 po 700 mm  , v tlačném nebo sacím 

provedení.
4. Míchadlo a vrtule se vždy přizpůsobuje výkonu traktoru a místním 

podmínkám.

Technická data:

Charakteristika všech
Turbo-míchadel

Charakteristika všech
Jumbo-míchadel

• K použití i v jímkách s malými otvory (od 60 cm  ) .
• Nasazuje se na tříbodový závěs traktoru (spodní a horní

rameno).
• Plynulé a snadné sklopení míchadla pomocí přídavného

hydraulického válce nezávislé na často nepřesné  
hydraulice traktoru.

• Nastavení sklonu pomocí přídavného hydraulického válce.
• Rovnoměrné, komfortní ohnutí obou křížových kloubů 
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nenáročnou činnost.

• Používá se i u nadzemních jímek na kejdu, a sice s 
prodloužením rámu OZELOT
(pro nádrže do 2,4 m nad úrovní 
terénu).

Turbo – Základní model
Jumbo – extra silné provedeníTyp   JAGUAR

– nejsnadnější obsluha –
Označení: Objednací kód:

- Vysoce výkonná vrtule 440 mm   TR-PH 440 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 500 mm   TR-PH 50 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 500 mm   zesílená TR-PH 500S (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 550 mm   TR-PH 550 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 600 mm   TR-PH 600 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 650 mm   TR-PH 650 (d/z)
- Vysoce výkonná vrtule 700 mm   TR-PH 700 (d/z)
- Sklopná vrtule 500 mm   TR-KP (d)

- Všechny 3-křídlé vysoce výkonné vrtule se dodávají v tlačném (d) nebo
sacím (z) provedení.

- Všechny vysoce výkonné vrtule od TR-PH 500S jsou dodávány i v 
provedení Turbo (Objednací kód TR-TP 500S-700).

 Vrtule    míchadel
– 3-křídlé vysoce výkonné vrtule –

- Trubka rámu míchadla 101 mm ø 
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,6 m TRE-H 4
- 5,6 m TRE-H 5
- 6,6 m TRE-H 6

- Trubka rámu míchadla 140 mm ø, extrémně 
robustní provedení

- Zesílené sklopné rameno
- kompletně žárově pozinkované (vrtule lakovaná)
- několikanásobně zesílené uložení
- vč. vysoce výkonné vrtule TR-PH 50 (500 mm ø)

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,6 m JRE-H 4
- 5,6 m JRE-H 5
- 6,6 m JRE-H 6

Typ      JAGUAR-Turbo        pro traktory do cca 100 HP

Typ      JAGUAR-Jumbo         za traktorje nad 100 KM

Standard:
Vysoce výkonná vrtule,
500 mm ø, tlačná
(na přání i sací)

Turbo propeler
(obr. 600 mm ø, tlačná)

Vysoce výkonná vrtule
tlačná (obr. 600 mm ø)

Vysoce výkonná vrtule
sací (obr. 600 mm ø)

2-křídlá sklopná vrtule (pro otvory od 250 mm, pouze v
tlačném provedení, rozevřená 500 mm ø)

Až 10-ti násobně je vyšší míchací výkon traktorového míchadla RECK na traktoru silnějším než 100 HP, oproti např.
ponornému míchadlu nebo čerpa dlu o výkonu cca 10 HP. Traktorové míchadlo vyjde levněji – především ve srovnání
s míchacím výkonem, který výrazně zkracuje dobu míchání.

Volba nejvhodnějšího míchadla:
Abychom Vám mohli nabídnout nejvhodnější míchadlo, sdělte nám
prosím telefonicky nebo e-mailem
následující údaje (viz zadní strana „Kontakt”).

1. Nádrž-Hloubka/Délka/Šířka popř. průměr
2. Otvor jímky/Délka/Šířka/Síla stropu/Počet
3. Druh jímky (Kulatá/hranatá, laguna)
4. Slalomsystém (Počet kanálů, jejich hloubka, délka, hloubka šachty)

Váš partner RECK Vám poradí odborně a nezávazně.
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Enormní různorodost typů:
1. Sklopné míchadlo o délkách od 3,60 m po 6,20 m – jakákoliv délka

v tomto rozsahu je možná.
2. Veškerá sklopná míchadla ve 2 provedeních:

Turbo (základní model) a Jumbo (extra silné provedení).
3. 8 velikostí vrtule od 440 po 700 mm  , v tlačném nebo sacím 

provedení.
4. Míchadlo a vrtule se vždy přizpůsobuje výkonu traktoru a místním 

podmínkám.

Technická data:

Charakteristika všech
Turbo-míchadel

Charakteristika všech
Jumbo-míchadel

• K použití i v jímkách s malými otvory (od 60 cm  ) .
• Nasazuje se na tříbodový závěs traktoru (spodní a horní

rameno).
• Plynulé a snadné sklopení míchadla pomocí přídavného

hydraulického válce nezávislé na často nepřesné  
hydraulice traktoru.
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nenáročnou činnost.

• Používá se i u nadzemních jímek na kejdu, a sice s 
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Obr. Typ JAGUAR Turbo

Sklopné traktorové míchadlo RECK
Pro uzavřené i otevřené jímky na kejdu,
kejdové kanály a „Slalomsystémy“

Výhody homogenní kejdy:
1. Rovnoměrné rozložení živin v hnojivu.
2. Rovnoměrná aplikace živin, od první cisterny až

po poslední.
3. Maximální výnosy z polí popř. luk, vše díky

optimálnímu hnojení.
4. Redukce spotřeby minerálních hnojiv.
5. Snadno čerpatelná – bez problematických

hrudek, ideální pro aplikátory s vlečenými
hadicemi.

6. Rovnoměrná tekutost = rychlé naplnění
cisterny.

7. Bezezbytkové vyprázdnění kejdového
zásobníku

Umíte Vaši kejdu využít
užitečněji?
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Kontaktujte nás: Telefon 0 73 74 - 18 82
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Oficiální 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

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotazy k volbě
optimálního míchadla RECK?

Jednoduše zavolejte nám nebo příslušnému
zastoupení značky RECK.

Poradci se zkušenostmi v zemědělství i technice
Vám při volbě nejvhodnějšího míchadla rádi pomohou,
na míru Vašim možnostem a stavebním podmínkám.

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

1. Míchací šachta, coby nejhlubší bod systému, se nachází uvnitř nebo
vně stáje a slouží jako vtoková jáma pro čerpadla resp. odběrová 
šachta kejdy.

2. V kanálu se nehromadí obtížný hmyz; plovoucí vrstva se díky 
pravidelnému oběhu kejdy rozpouští.

3. Kejda se stává pro rostliny přijatelnější, pravidelným mícháním se
okysličuje – rychlejší zhodnocení kejdy .

4. Všechna míchadla jsou v základním provedení žárově zinkovaná. Pro
použití v kejdě, která díky krmení nebo aditivům tvoří kyselé prostředí,
doporučujeme nerezová provedení V2A.

5. Celková plocha stáje (krmný stůl a lehací boxy) lze „podsklepit“
– možno svépomocí. Stěny kanálů mohou současně sloužit i jako 
základy budovy. Požadavky na statiku jsou zanedbatelné, protože 
stav naplnění kanálů kejdou je všude stejný a kejda tudíž nevyvíjí 
žádný tlak na dělící stěny.

Kejda získává coby vlastní hnojivo stále více na důležitosti.
Její správná aplikace ve správný čas zvyšuje podstatnou měrou
výnosy z polí i luk. K  tomu jsou však po většinu roku zapotřebí dostatečné
skladovací prostory.
Nejvýhodnější řešení tohoto problému se nabízí v podobě skladovacích
prostor kejdy pod stájemi, díky kterým lze ušetřit další venkovní nádrž
na kejdu příp. čerpací techniku.

Sklopné traktorové míchadlo RECK
Pro kejdové systémy „Slalom“

Zaručený způsob uskladnění kejdy pod stájemi skotu i prasat

Bezplatný návrh projektu:
Naši poradci se zkušenostmi v zemědělství i technice Vám rádi vytvoří
bezplatný a nezávazný návrh projektu, včetně přesných montážních
rozměrů šachty míchadla.

Typ JAGUAR Turbo
Míchadlo s dvojitým rámem
s vrtulí na plovoucí krusty
a těsnícím rámem

Sklopné traktorové míchadlo RECK spustí do jímky s kejdou samotný traktorista v několika

minutách. Průběh sklápění na příkladu sklopného traktorového míchadla RECK JAGUAR TRE-H5.

Spuštění míchadla před

jímkou a otevření uzávěru.
Sklopení míchadla.
Traktor couvá k otvoru jímky.

Díky současnému spouštění

hydrauliky traktoru vnikne

míchadlo do jímky.

Stačí již jen připojit kloubový hřídel a

přesvědčit se o enormní výkonnosti

míchadla !
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Příslušenství
– pro všechny Slalomsystémy

Označení Objednací kód
Turbo / Jumbo

1. Těsnící rám čtvercový pro jednotrubkové míchadlo
schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm øŅ
- pozinkovaný  TR-RAE / JR-RAE
- nerez jeklo V2A TR-RAEed / JR-RAEed
- 70 x 70 cm, jiný rozměr možný

2. Těsnící rám kulatý pro kónus betonového potrubí
schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm øŅ
- pozinkovaný TR-RAER / JR-RAER
- nerez V2A TR-RAERed / JR-RAERed
 3. Těsnící rám čtvercový pro míchadlo s dvojitým rámem
Schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm ø Ņ
- pozinkovaný  TR-RAD / JR-RAD
- nerez  V2A TR-RADed / JR-RADed
- 70 x 70 cm,  zvláštní rozměr možný

4. Kluzné kolejnice
- pozinkované TR-RGS
- nerez V2A TR-RGSed
-  4m, 5m nebo 6m
5. Stěnový rám, pravoúhlý vůči kluzné kolejnici
- pozinkovaný TR-RM
- nerez V2A TR-RMed
- 70 x 70 cm, zvláštní rozměr možný

6. Zazdívací rám, kolmý k podlaze
- pozinkovaný TR-REMS
- nerez V2A TR-REMSed
- vhodný pro šalování, 24 / 30 / 36

Věžové míchadlo pro nadzemní
nádrže až do vnější výšky 6 m

Míchadlo na kejdu pro zemní
jimky a otevřené nádrže na kejdu

Podroštové míchadlo pro stáje
prasat

Podroštové míchadlo pro stáje
hovězího dobytka

Dusač siláže Rozdělovač zeleného krmení
pro použití ve stáji

Míchadlo s dvojitým rámem a vrtulí na plovoucí krusty RECK
Obzvláště vhodný pro použití v hlubokých kanálech (od cca. 2 m).

Po dlouhých přestávkách v míchání dochází ve zvláště hlubokých kanálech při stavu úplného
naplnění k tomu, že tekutá část kejdy obíhá, aniž by se plovoucí vrstva rozpouštěla.

Míchadlo s dvojitým rámem RECK je z tohoto důvodu vybaveno vrtulí na plovoucí
krusty. Tato druhá, výše posazená vrtule pracuje přímo pod plovoucí krustou,
při začátku míchání ji rozbíjí a předává spodní vrtuli. Tím se plovoucí
vrstva vmíchává do vrstvy tekuté.

Slalomsystém s traktorovým míchadlem -
míchací tyč Turbo stacionární (Objednací kód TRE-E)

Na příkladu jsou zobrazeny různé možnosti použití. V případě zájmu
požadujte podrobný prospekt „Traktorová míchadla RECK pro
Slalomsystémy“

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,2 m TRE-H-DV 4
- 5,2 m TRE-H-DV 5
- 6,2 m TRE-H-DV 6

Slalomsystém: Elektrické míchadlo typu BLIZZARD s vrtulí
na plovoucí krusty a vývodem pro vývodovou hřídel traktoru
pro dvojnásobný míchací výkon (Objednací kód ETR-D)

Míchadla kejdy
pro „Slalomsystémy

Slalomsystém: Traktorové míchadlo míchací tyč Turbo
stacionární (Objednací kód TRE-E)

Plovoucí vrstva

Tekutá vrstva

Usazená vrstva

Tlačná vrtule

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstraße 1-4
D-88422 Betzenweiler

Telefon 0049 (0) 73 74-18 82
Telefax 0049 (0) 73 74-18 13
kontakt@reck-agrartechnik.de
www.reck-agrartechnik.de

Vrtule na plovoucí krusty

1. 2.

3.

5. 6.

4.

Krožni / slalom sistemi: Mešalo z dvojnim okvirjem "Mešalna cev Turbo"
z propelerjem za plavajoči sloj (oznaka TR-D)

Obr. Typ JAGUAR Turbo

Sklopné traktorové míchadlo RECK
Pro uzavřené i otevřené jímky na kejdu,
kejdové kanály a „Slalomsystémy“

Výhody homogenní kejdy:
1. Rovnoměrné rozložení živin v hnojivu.
2. Rovnoměrná aplikace živin, od první cisterny až

po poslední.
3. Maximální výnosy z polí popř. luk, vše díky

optimálnímu hnojení.
4. Redukce spotřeby minerálních hnojiv.
5. Snadno čerpatelná – bez problematických

hrudek, ideální pro aplikátory s vlečenými
hadicemi.

6. Rovnoměrná tekutost = rychlé naplnění
cisterny.

7. Bezezbytkové vyprázdnění kejdového
zásobníku

Umíte Vaši kejdu využít
užitečněji?
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Oficiální 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

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotazy k volbě
optimálního míchadla RECK?

Jednoduše zavolejte nám nebo příslušnému
zastoupení značky RECK.

Poradci se zkušenostmi v zemědělství i technice
Vám při volbě nejvhodnějšího míchadla rádi pomohou,
na míru Vašim možnostem a stavebním podmínkám.

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

1. Míchací šachta, coby nejhlubší bod systému, se nachází uvnitř nebo
vně stáje a slouží jako vtoková jáma pro čerpadla resp. odběrová 
šachta kejdy.

2. V kanálu se nehromadí obtížný hmyz; plovoucí vrstva se díky 
pravidelnému oběhu kejdy rozpouští.

3. Kejda se stává pro rostliny přijatelnější, pravidelným mícháním se
okysličuje – rychlejší zhodnocení kejdy .

4. Všechna míchadla jsou v základním provedení žárově zinkovaná. Pro
použití v kejdě, která díky krmení nebo aditivům tvoří kyselé prostředí,
doporučujeme nerezová provedení V2A.

5. Celková plocha stáje (krmný stůl a lehací boxy) lze „podsklepit“
– možno svépomocí. Stěny kanálů mohou současně sloužit i jako 
základy budovy. Požadavky na statiku jsou zanedbatelné, protože 
stav naplnění kanálů kejdou je všude stejný a kejda tudíž nevyvíjí 
žádný tlak na dělící stěny.

Kejda získává coby vlastní hnojivo stále více na důležitosti.
Její správná aplikace ve správný čas zvyšuje podstatnou měrou
výnosy z polí i luk. K  tomu jsou však po většinu roku zapotřebí dostatečné
skladovací prostory.
Nejvýhodnější řešení tohoto problému se nabízí v podobě skladovacích
prostor kejdy pod stájemi, díky kterým lze ušetřit další venkovní nádrž
na kejdu příp. čerpací techniku.

Sklopné traktorové míchadlo RECK
Pro kejdové systémy „Slalom“

Zaručený způsob uskladnění kejdy pod stájemi skotu i prasat

Bezplatný návrh projektu:
Naši poradci se zkušenostmi v zemědělství i technice Vám rádi vytvoří
bezplatný a nezávazný návrh projektu, včetně přesných montážních
rozměrů šachty míchadla.

Typ JAGUAR Turbo
Míchadlo s dvojitým rámem
s vrtulí na plovoucí krusty
a těsnícím rámem

Sklopné traktorové míchadlo RECK spustí do jímky s kejdou samotný traktorista v několika

minutách. Průběh sklápění na příkladu sklopného traktorového míchadla RECK JAGUAR TRE-H5.

Spuštění míchadla před

jímkou a otevření uzávěru.
Sklopení míchadla.
Traktor couvá k otvoru jímky.

Díky současnému spouštění

hydrauliky traktoru vnikne

míchadlo do jímky.

Stačí již jen připojit kloubový hřídel a

přesvědčit se o enormní výkonnosti

míchadla !
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Příslušenství
– pro všechny Slalomsystémy

Označení Objednací kód
Turbo / Jumbo

1. Těsnící rám čtvercový pro jednotrubkové míchadlo
schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm øŅ
- pozinkovaný  TR-RAE / JR-RAE
- nerez jeklo V2A TR-RAEed / JR-RAEed
- 70 x 70 cm, jiný rozměr možný

2. Těsnící rám kulatý pro kónus betonového potrubí
schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm øŅ
- pozinkovaný TR-RAER / JR-RAER
- nerez V2A TR-RAERed / JR-RAERed
 3. Těsnící rám čtvercový pro míchadlo s dvojitým rámem
Schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm ø Ņ
- pozinkovaný  TR-RAD / JR-RAD
- nerez  V2A TR-RADed / JR-RADed
- 70 x 70 cm,  zvláštní rozměr možný

4. Kluzné kolejnice
- pozinkované TR-RGS
- nerez V2A TR-RGSed
-  4m, 5m nebo 6m
5. Stěnový rám, pravoúhlý vůči kluzné kolejnici
- pozinkovaný TR-RM
- nerez V2A TR-RMed
- 70 x 70 cm, zvláštní rozměr možný

6. Zazdívací rám, kolmý k podlaze
- pozinkovaný TR-REMS
- nerez V2A TR-REMSed
- vhodný pro šalování, 24 / 30 / 36

Věžové míchadlo pro nadzemní
nádrže až do vnější výšky 6 m

Míchadlo na kejdu pro zemní
jimky a otevřené nádrže na kejdu

Podroštové míchadlo pro stáje
prasat

Podroštové míchadlo pro stáje
hovězího dobytka

Dusač siláže Rozdělovač zeleného krmení
pro použití ve stáji

Míchadlo s dvojitým rámem a vrtulí na plovoucí krusty RECK
Obzvláště vhodný pro použití v hlubokých kanálech (od cca. 2 m).

Po dlouhých přestávkách v míchání dochází ve zvláště hlubokých kanálech při stavu úplného
naplnění k tomu, že tekutá část kejdy obíhá, aniž by se plovoucí vrstva rozpouštěla.

Míchadlo s dvojitým rámem RECK je z tohoto důvodu vybaveno vrtulí na plovoucí
krusty. Tato druhá, výše posazená vrtule pracuje přímo pod plovoucí krustou,
při začátku míchání ji rozbíjí a předává spodní vrtuli. Tím se plovoucí
vrstva vmíchává do vrstvy tekuté.

Slalomsystém s traktorovým míchadlem -
míchací tyč Turbo stacionární (Objednací kód TRE-E)

Na příkladu jsou zobrazeny různé možnosti použití. V případě zájmu
požadujte podrobný prospekt „Traktorová míchadla RECK pro
Slalomsystémy“

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,2 m TRE-H-DV 4
- 5,2 m TRE-H-DV 5
- 6,2 m TRE-H-DV 6

Slalomsystém: Elektrické míchadlo typu BLIZZARD s vrtulí
na plovoucí krusty a vývodem pro vývodovou hřídel traktoru
pro dvojnásobný míchací výkon (Objednací kód ETR-D)

Míchadla kejdy
pro „Slalomsystémy

Slalomsystém: Traktorové míchadlo míchací tyč Turbo
stacionární (Objednací kód TRE-E)

Plovoucí vrstva

Tekutá vrstva

Usazená vrstva

Tlačná vrtule

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstraße 1-4
D-88422 Betzenweiler

Telefon 0049 (0) 73 74-18 82
Telefax 0049 (0) 73 74-18 13
kontakt@reck-agrartechnik.de
www.reck-agrartechnik.de

Vrtule na plovoucí krusty

1. 2.

3.

5. 6.

4.

Krožni / slalom sistemi: Mešalo z dvojnim okvirjem "Mešalna cev Turbo"
z propelerjem za plavajoči sloj (oznaka TR-D) Obr. Typ JAGUAR Turbo

Sklopné traktorové míchadlo RECK
Pro uzavřené i otevřené jímky na kejdu,
kejdové kanály a „Slalomsystémy“

Výhody homogenní kejdy:
1. Rovnoměrné rozložení živin v hnojivu.
2. Rovnoměrná aplikace živin, od první cisterny až

po poslední.
3. Maximální výnosy z polí popř. luk, vše díky

optimálnímu hnojení.
4. Redukce spotřeby minerálních hnojiv.
5. Snadno čerpatelná – bez problematických

hrudek, ideální pro aplikátory s vlečenými
hadicemi.

6. Rovnoměrná tekutost = rychlé naplnění
cisterny.

7. Bezezbytkové vyprázdnění kejdového
zásobníku

Umíte Vaši kejdu využít
užitečněji?
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Oficiální 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

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotazy k volbě
optimálního míchadla RECK?

Jednoduše zavolejte nám nebo příslušnému
zastoupení značky RECK.

Poradci se zkušenostmi v zemědělství i technice
Vám při volbě nejvhodnějšího míchadla rádi pomohou,
na míru Vašim možnostem a stavebním podmínkám.

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

1. Míchací šachta, coby nejhlubší bod systému, se nachází uvnitř nebo
vně stáje a slouží jako vtoková jáma pro čerpadla resp. odběrová 
šachta kejdy.

2. V kanálu se nehromadí obtížný hmyz; plovoucí vrstva se díky 
pravidelnému oběhu kejdy rozpouští.

3. Kejda se stává pro rostliny přijatelnější, pravidelným mícháním se
okysličuje – rychlejší zhodnocení kejdy .

4. Všechna míchadla jsou v základním provedení žárově zinkovaná. Pro
použití v kejdě, která díky krmení nebo aditivům tvoří kyselé prostředí,
doporučujeme nerezová provedení V2A.

5. Celková plocha stáje (krmný stůl a lehací boxy) lze „podsklepit“
– možno svépomocí. Stěny kanálů mohou současně sloužit i jako 
základy budovy. Požadavky na statiku jsou zanedbatelné, protože 
stav naplnění kanálů kejdou je všude stejný a kejda tudíž nevyvíjí 
žádný tlak na dělící stěny.

Kejda získává coby vlastní hnojivo stále více na důležitosti.
Její správná aplikace ve správný čas zvyšuje podstatnou měrou
výnosy z polí i luk. K  tomu jsou však po většinu roku zapotřebí dostatečné
skladovací prostory.
Nejvýhodnější řešení tohoto problému se nabízí v podobě skladovacích
prostor kejdy pod stájemi, díky kterým lze ušetřit další venkovní nádrž
na kejdu příp. čerpací techniku.

Sklopné traktorové míchadlo RECK
Pro kejdové systémy „Slalom“

Zaručený způsob uskladnění kejdy pod stájemi skotu i prasat

Bezplatný návrh projektu:
Naši poradci se zkušenostmi v zemědělství i technice Vám rádi vytvoří
bezplatný a nezávazný návrh projektu, včetně přesných montážních
rozměrů šachty míchadla.

Typ JAGUAR Turbo
Míchadlo s dvojitým rámem
s vrtulí na plovoucí krusty
a těsnícím rámem

Sklopné traktorové míchadlo RECK spustí do jímky s kejdou samotný traktorista v několika

minutách. Průběh sklápění na příkladu sklopného traktorového míchadla RECK JAGUAR TRE-H5.

Spuštění míchadla před

jímkou a otevření uzávěru.
Sklopení míchadla.
Traktor couvá k otvoru jímky.

Díky současnému spouštění

hydrauliky traktoru vnikne

míchadlo do jímky.

Stačí již jen připojit kloubový hřídel a

přesvědčit se o enormní výkonnosti

míchadla !
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Příslušenství
– pro všechny Slalomsystémy

Označení Objednací kód
Turbo / Jumbo

1. Těsnící rám čtvercový pro jednotrubkové míchadlo
schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm øŅ
- pozinkovaný  TR-RAE / JR-RAE
- nerez jeklo V2A TR-RAEed / JR-RAEed
- 70 x 70 cm, jiný rozměr možný

2. Těsnící rám kulatý pro kónus betonového potrubí
schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm øŅ
- pozinkovaný TR-RAER / JR-RAER
- nerez V2A TR-RAERed / JR-RAERed
 3. Těsnící rám čtvercový pro míchadlo s dvojitým rámem
Schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm ø Ņ
- pozinkovaný  TR-RAD / JR-RAD
- nerez  V2A TR-RADed / JR-RADed
- 70 x 70 cm,  zvláštní rozměr možný

4. Kluzné kolejnice
- pozinkované TR-RGS
- nerez V2A TR-RGSed
-  4m, 5m nebo 6m
5. Stěnový rám, pravoúhlý vůči kluzné kolejnici
- pozinkovaný TR-RM
- nerez V2A TR-RMed
- 70 x 70 cm, zvláštní rozměr možný

6. Zazdívací rám, kolmý k podlaze
- pozinkovaný TR-REMS
- nerez V2A TR-REMSed
- vhodný pro šalování, 24 / 30 / 36

Věžové míchadlo pro nadzemní
nádrže až do vnější výšky 6 m

Míchadlo na kejdu pro zemní
jimky a otevřené nádrže na kejdu

Podroštové míchadlo pro stáje
prasat

Podroštové míchadlo pro stáje
hovězího dobytka

Dusač siláže Rozdělovač zeleného krmení
pro použití ve stáji

Míchadlo s dvojitým rámem a vrtulí na plovoucí krusty RECK
Obzvláště vhodný pro použití v hlubokých kanálech (od cca. 2 m).

Po dlouhých přestávkách v míchání dochází ve zvláště hlubokých kanálech při stavu úplného
naplnění k tomu, že tekutá část kejdy obíhá, aniž by se plovoucí vrstva rozpouštěla.

Míchadlo s dvojitým rámem RECK je z tohoto důvodu vybaveno vrtulí na plovoucí
krusty. Tato druhá, výše posazená vrtule pracuje přímo pod plovoucí krustou,
při začátku míchání ji rozbíjí a předává spodní vrtuli. Tím se plovoucí
vrstva vmíchává do vrstvy tekuté.

Slalomsystém s traktorovým míchadlem -
míchací tyč Turbo stacionární (Objednací kód TRE-E)

Na příkladu jsou zobrazeny různé možnosti použití. V případě zájmu
požadujte podrobný prospekt „Traktorová míchadla RECK pro
Slalomsystémy“

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,2 m TRE-H-DV 4
- 5,2 m TRE-H-DV 5
- 6,2 m TRE-H-DV 6

Slalomsystém: Elektrické míchadlo typu BLIZZARD s vrtulí
na plovoucí krusty a vývodem pro vývodovou hřídel traktoru
pro dvojnásobný míchací výkon (Objednací kód ETR-D)

Míchadla kejdy
pro „Slalomsystémy

Slalomsystém: Traktorové míchadlo míchací tyč Turbo
stacionární (Objednací kód TRE-E)

Plovoucí vrstva

Tekutá vrstva

Usazená vrstva

Tlačná vrtule

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstraße 1-4
D-88422 Betzenweiler

Telefon 0049 (0) 73 74-18 82
Telefax 0049 (0) 73 74-18 13
kontakt@reck-agrartechnik.de
www.reck-agrartechnik.de

Vrtule na plovoucí krusty

1. 2.

3.

5. 6.

4.

Krožni / slalom sistemi: Mešalo z dvojnim okvirjem "Mešalna cev Turbo"
z propelerjem za plavajoči sloj (oznaka TR-D) Obr. Typ JAGUAR Turbo

Sklopné traktorové míchadlo RECK
Pro uzavřené i otevřené jímky na kejdu,
kejdové kanály a „Slalomsystémy“

Výhody homogenní kejdy:
1. Rovnoměrné rozložení živin v hnojivu.
2. Rovnoměrná aplikace živin, od první cisterny až

po poslední.
3. Maximální výnosy z polí popř. luk, vše díky

optimálnímu hnojení.
4. Redukce spotřeby minerálních hnojiv.
5. Snadno čerpatelná – bez problematických

hrudek, ideální pro aplikátory s vlečenými
hadicemi.

6. Rovnoměrná tekutost = rychlé naplnění
cisterny.

7. Bezezbytkové vyprázdnění kejdového
zásobníku

Umíte Vaši kejdu využít
užitečněji?
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Oficiální 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

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotazy k volbě
optimálního míchadla RECK?

Jednoduše zavolejte nám nebo příslušnému
zastoupení značky RECK.

Poradci se zkušenostmi v zemědělství i technice
Vám při volbě nejvhodnějšího míchadla rádi pomohou,
na míru Vašim možnostem a stavebním podmínkám.

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

1. Míchací šachta, coby nejhlubší bod systému, se nachází uvnitř nebo
vně stáje a slouží jako vtoková jáma pro čerpadla resp. odběrová 
šachta kejdy.

2. V kanálu se nehromadí obtížný hmyz; plovoucí vrstva se díky 
pravidelnému oběhu kejdy rozpouští.

3. Kejda se stává pro rostliny přijatelnější, pravidelným mícháním se
okysličuje – rychlejší zhodnocení kejdy .

4. Všechna míchadla jsou v základním provedení žárově zinkovaná. Pro
použití v kejdě, která díky krmení nebo aditivům tvoří kyselé prostředí,
doporučujeme nerezová provedení V2A.

5. Celková plocha stáje (krmný stůl a lehací boxy) lze „podsklepit“
– možno svépomocí. Stěny kanálů mohou současně sloužit i jako 
základy budovy. Požadavky na statiku jsou zanedbatelné, protože 
stav naplnění kanálů kejdou je všude stejný a kejda tudíž nevyvíjí 
žádný tlak na dělící stěny.

Kejda získává coby vlastní hnojivo stále více na důležitosti.
Její správná aplikace ve správný čas zvyšuje podstatnou měrou
výnosy z polí i luk. K  tomu jsou však po většinu roku zapotřebí dostatečné
skladovací prostory.
Nejvýhodnější řešení tohoto problému se nabízí v podobě skladovacích
prostor kejdy pod stájemi, díky kterým lze ušetřit další venkovní nádrž
na kejdu příp. čerpací techniku.

Sklopné traktorové míchadlo RECK
Pro kejdové systémy „Slalom“

Zaručený způsob uskladnění kejdy pod stájemi skotu i prasat

Bezplatný návrh projektu:
Naši poradci se zkušenostmi v zemědělství i technice Vám rádi vytvoří
bezplatný a nezávazný návrh projektu, včetně přesných montážních
rozměrů šachty míchadla.

Typ JAGUAR Turbo
Míchadlo s dvojitým rámem
s vrtulí na plovoucí krusty
a těsnícím rámem

Sklopné traktorové míchadlo RECK spustí do jímky s kejdou samotný traktorista v několika

minutách. Průběh sklápění na příkladu sklopného traktorového míchadla RECK JAGUAR TRE-H5.

Spuštění míchadla před

jímkou a otevření uzávěru.
Sklopení míchadla.
Traktor couvá k otvoru jímky.

Díky současnému spouštění

hydrauliky traktoru vnikne

míchadlo do jímky.

Stačí již jen připojit kloubový hřídel a

přesvědčit se o enormní výkonnosti

míchadla !
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Příslušenství
– pro všechny Slalomsystémy

Označení Objednací kód
Turbo / Jumbo

1. Těsnící rám čtvercový pro jednotrubkové míchadlo
schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm øŅ
- pozinkovaný  TR-RAE / JR-RAE
- nerez jeklo V2A TR-RAEed / JR-RAEed
- 70 x 70 cm, jiný rozměr možný

2. Těsnící rám kulatý pro kónus betonového potrubí
schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm øŅ
- pozinkovaný TR-RAER / JR-RAER
- nerez V2A TR-RAERed / JR-RAERed
 3. Těsnící rám čtvercový pro míchadlo s dvojitým rámem
Schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm ø Ņ
- pozinkovaný  TR-RAD / JR-RAD
- nerez  V2A TR-RADed / JR-RADed
- 70 x 70 cm,  zvláštní rozměr možný

4. Kluzné kolejnice
- pozinkované TR-RGS
- nerez V2A TR-RGSed
-  4m, 5m nebo 6m
5. Stěnový rám, pravoúhlý vůči kluzné kolejnici
- pozinkovaný TR-RM
- nerez V2A TR-RMed
- 70 x 70 cm, zvláštní rozměr možný

6. Zazdívací rám, kolmý k podlaze
- pozinkovaný TR-REMS
- nerez V2A TR-REMSed
- vhodný pro šalování, 24 / 30 / 36

Věžové míchadlo pro nadzemní
nádrže až do vnější výšky 6 m

Míchadlo na kejdu pro zemní
jimky a otevřené nádrže na kejdu

Podroštové míchadlo pro stáje
prasat

Podroštové míchadlo pro stáje
hovězího dobytka

Dusač siláže Rozdělovač zeleného krmení
pro použití ve stáji

Míchadlo s dvojitým rámem a vrtulí na plovoucí krusty RECK
Obzvláště vhodný pro použití v hlubokých kanálech (od cca. 2 m).

Po dlouhých přestávkách v míchání dochází ve zvláště hlubokých kanálech při stavu úplného
naplnění k tomu, že tekutá část kejdy obíhá, aniž by se plovoucí vrstva rozpouštěla.

Míchadlo s dvojitým rámem RECK je z tohoto důvodu vybaveno vrtulí na plovoucí
krusty. Tato druhá, výše posazená vrtule pracuje přímo pod plovoucí krustou,
při začátku míchání ji rozbíjí a předává spodní vrtuli. Tím se plovoucí
vrstva vmíchává do vrstvy tekuté.

Slalomsystém s traktorovým míchadlem -
míchací tyč Turbo stacionární (Objednací kód TRE-E)

Na příkladu jsou zobrazeny různé možnosti použití. V případě zájmu
požadujte podrobný prospekt „Traktorová míchadla RECK pro
Slalomsystémy“

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,2 m TRE-H-DV 4
- 5,2 m TRE-H-DV 5
- 6,2 m TRE-H-DV 6

Slalomsystém: Elektrické míchadlo typu BLIZZARD s vrtulí
na plovoucí krusty a vývodem pro vývodovou hřídel traktoru
pro dvojnásobný míchací výkon (Objednací kód ETR-D)

Míchadla kejdy
pro „Slalomsystémy

Slalomsystém: Traktorové míchadlo míchací tyč Turbo
stacionární (Objednací kód TRE-E)

Plovoucí vrstva

Tekutá vrstva

Usazená vrstva

Tlačná vrtule

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstraße 1-4
D-88422 Betzenweiler

Telefon 0049 (0) 73 74-18 82
Telefax 0049 (0) 73 74-18 13
kontakt@reck-agrartechnik.de
www.reck-agrartechnik.de

Vrtule na plovoucí krusty

1. 2.

3.

5. 6.

4.

Krožni / slalom sistemi: Mešalo z dvojnim okvirjem "Mešalna cev Turbo"
z propelerjem za plavajoči sloj (oznaka TR-D) Obr. Typ JAGUAR Turbo

Sklopné traktorové míchadlo RECK
Pro uzavřené i otevřené jímky na kejdu,
kejdové kanály a „Slalomsystémy“

Výhody homogenní kejdy:
1. Rovnoměrné rozložení živin v hnojivu.
2. Rovnoměrná aplikace živin, od první cisterny až

po poslední.
3. Maximální výnosy z polí popř. luk, vše díky

optimálnímu hnojení.
4. Redukce spotřeby minerálních hnojiv.
5. Snadno čerpatelná – bez problematických

hrudek, ideální pro aplikátory s vlečenými
hadicemi.

6. Rovnoměrná tekutost = rychlé naplnění
cisterny.

7. Bezezbytkové vyprázdnění kejdového
zásobníku

Umíte Vaši kejdu využít
užitečněji?
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Kontaktujte nás: Telefon 0 73 74 - 18 82
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Oficiální 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

Máte zájem o vyzkoušení nebo dotazy k volbě
optimálního míchadla RECK?

Jednoduše zavolejte nám nebo příslušnému
zastoupení značky RECK.

Poradci se zkušenostmi v zemědělství i technice
Vám při volbě nejvhodnějšího míchadla rádi pomohou,
na míru Vašim možnostem a stavebním podmínkám.

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

1. Míchací šachta, coby nejhlubší bod systému, se nachází uvnitř nebo
vně stáje a slouží jako vtoková jáma pro čerpadla resp. odběrová 
šachta kejdy.

2. V kanálu se nehromadí obtížný hmyz; plovoucí vrstva se díky 
pravidelnému oběhu kejdy rozpouští.

3. Kejda se stává pro rostliny přijatelnější, pravidelným mícháním se
okysličuje – rychlejší zhodnocení kejdy .

4. Všechna míchadla jsou v základním provedení žárově zinkovaná. Pro
použití v kejdě, která díky krmení nebo aditivům tvoří kyselé prostředí,
doporučujeme nerezová provedení V2A.

5. Celková plocha stáje (krmný stůl a lehací boxy) lze „podsklepit“
– možno svépomocí. Stěny kanálů mohou současně sloužit i jako 
základy budovy. Požadavky na statiku jsou zanedbatelné, protože 
stav naplnění kanálů kejdou je všude stejný a kejda tudíž nevyvíjí 
žádný tlak na dělící stěny.

Kejda získává coby vlastní hnojivo stále více na důležitosti.
Její správná aplikace ve správný čas zvyšuje podstatnou měrou
výnosy z polí i luk. K  tomu jsou však po většinu roku zapotřebí dostatečné
skladovací prostory.
Nejvýhodnější řešení tohoto problému se nabízí v podobě skladovacích
prostor kejdy pod stájemi, díky kterým lze ušetřit další venkovní nádrž
na kejdu příp. čerpací techniku.

Sklopné traktorové míchadlo RECK
Pro kejdové systémy „Slalom“

Zaručený způsob uskladnění kejdy pod stájemi skotu i prasat

Bezplatný návrh projektu:
Naši poradci se zkušenostmi v zemědělství i technice Vám rádi vytvoří
bezplatný a nezávazný návrh projektu, včetně přesných montážních
rozměrů šachty míchadla.

Typ JAGUAR Turbo
Míchadlo s dvojitým rámem
s vrtulí na plovoucí krusty
a těsnícím rámem

Sklopné traktorové míchadlo RECK spustí do jímky s kejdou samotný traktorista v několika

minutách. Průběh sklápění na příkladu sklopného traktorového míchadla RECK JAGUAR TRE-H5.

Spuštění míchadla před

jímkou a otevření uzávěru.
Sklopení míchadla.
Traktor couvá k otvoru jímky.

Díky současnému spouštění

hydrauliky traktoru vnikne

míchadlo do jímky.

Stačí již jen připojit kloubový hřídel a

přesvědčit se o enormní výkonnosti

míchadla !

5

Příslušenství
– pro všechny Slalomsystémy

Označení Objednací kód
Turbo / Jumbo

1. Těsnící rám čtvercový pro jednotrubkové míchadlo
schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm øŅ
- pozinkovaný  TR-RAE / JR-RAE
- nerez jeklo V2A TR-RAEed / JR-RAEed
- 70 x 70 cm, jiný rozměr možný

2. Těsnící rám kulatý pro kónus betonového potrubí
schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm øŅ
- pozinkovaný TR-RAER / JR-RAER
- nerez V2A TR-RAERed / JR-RAERed
 3. Těsnící rám čtvercový pro míchadlo s dvojitým rámem
Schválený pro každou velikost vrtule do 650 mm ø Ņ
- pozinkovaný  TR-RAD / JR-RAD
- nerez  V2A TR-RADed / JR-RADed
- 70 x 70 cm,  zvláštní rozměr možný

4. Kluzné kolejnice
- pozinkované TR-RGS
- nerez V2A TR-RGSed
-  4m, 5m nebo 6m
5. Stěnový rám, pravoúhlý vůči kluzné kolejnici
- pozinkovaný TR-RM
- nerez V2A TR-RMed
- 70 x 70 cm, zvláštní rozměr možný

6. Zazdívací rám, kolmý k podlaze
- pozinkovaný TR-REMS
- nerez V2A TR-REMSed
- vhodný pro šalování, 24 / 30 / 36

Věžové míchadlo pro nadzemní
nádrže až do vnější výšky 6 m

Míchadlo na kejdu pro zemní
jimky a otevřené nádrže na kejdu

Podroštové míchadlo pro stáje
prasat

Podroštové míchadlo pro stáje
hovězího dobytka

Dusač siláže Rozdělovač zeleného krmení
pro použití ve stáji

Míchadlo s dvojitým rámem a vrtulí na plovoucí krusty RECK
Obzvláště vhodný pro použití v hlubokých kanálech (od cca. 2 m).

Po dlouhých přestávkách v míchání dochází ve zvláště hlubokých kanálech při stavu úplného
naplnění k tomu, že tekutá část kejdy obíhá, aniž by se plovoucí vrstva rozpouštěla.

Míchadlo s dvojitým rámem RECK je z tohoto důvodu vybaveno vrtulí na plovoucí
krusty. Tato druhá, výše posazená vrtule pracuje přímo pod plovoucí krustou,
při začátku míchání ji rozbíjí a předává spodní vrtuli. Tím se plovoucí
vrstva vmíchává do vrstvy tekuté.

Slalomsystém s traktorovým míchadlem -
míchací tyč Turbo stacionární (Objednací kód TRE-E)

Na příkladu jsou zobrazeny různé možnosti použití. V případě zájmu
požadujte podrobný prospekt „Traktorová míchadla RECK pro
Slalomsystémy“

Délky míchadel: Objednací kód:
- 4,2 m TRE-H-DV 4
- 5,2 m TRE-H-DV 5
- 6,2 m TRE-H-DV 6

Slalomsystém: Elektrické míchadlo typu BLIZZARD s vrtulí
na plovoucí krusty a vývodem pro vývodovou hřídel traktoru
pro dvojnásobný míchací výkon (Objednací kód ETR-D)

Míchadla kejdy
pro „Slalomsystémy

Slalomsystém: Traktorové míchadlo míchací tyč Turbo
stacionární (Objednací kód TRE-E)

Plovoucí vrstva

Tekutá vrstva

Usazená vrstva

Tlačná vrtule

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstraße 1-4
D-88422 Betzenweiler

Telefon 0049 (0) 73 74-18 82
Telefax 0049 (0) 73 74-18 13
kontakt@reck-agrartechnik.de
www.reck-agrartechnik.de

Vrtule na plovoucí krusty

1. 2.

3.

5. 6.

4.

Krožni / slalom sistemi: Mešalo z dvojnim okvirjem "Mešalna cev Turbo"
z propelerjem za plavajoči sloj (oznaka TR-D)
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