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AlpStorm 2000, 2500, 2700, 3250, 4250, 5250, 6250, 7250

STANDARDNA OPREMA:
+ Vroče cinkani sodi
+ Blatniki
+ Stekleno okence 4”
+ Nosilec za odlaganje hidravličnih cevi in kabla
+ Sesalna cev 4m
+ 6" zadnja ročica s hitro spojko
+ 6" hidravlični zasun zadaj
+ 6" predpriprava za hitri priklop
+ Mehanska podporna noga
+ Zadnje luči s smerokazi

DODATNA OPREMA:
+ Črpalka GARDA 6500 (opcija za AlpStorm 2500AS)
+ Osovina ADR Q80 1800-8G (-80mm) 
 (opcija za Alpstorm 3250AS)
+ Hitri priklop 6"
+ Hidravlično krmljen top
+ Hidravlični preklop črpalk - GARDA - MEC
+ Vlečna ruda; hidropnevmatsko vzmetenje
+ Pnevmatske zavore namesto hidravličnih - enoosna c.
+ Pnevmatske zavore namesto hidravličnih - dvoosna c.
+ Vrtljiva signalna luč
+ 2x delovna LED osvetlitev
+ 2x delovna LED osvetlitev + vrtljiva signalna luč

+ Zadnja luč
+ Označevalne luči
+ Vrtljivo vlečno uho
+ Vlečno uho
+ Predelna stena
+ Blatnik - enoosna cisterna
+ Nivelirno kazalo - steklo
+ Nivelirno kazalo - komplet nivo
+ Sesalna cev fi 152 dolžina 5m
+ Nastavek aluminij fi 152
+ Indikator nivoja s plovcem
povezanim z zračnimi zavorami

Model
Kapaciteta

Dimenzije
(premer)

Debelina sten

Gume
Os
Zavore
Črpalka
Pregrada

AlpStorm od 2000 do 3250
2000 litrov
2500 litrov
2700 litrov
3250 litrov
1135mm

4mm

19.0/45-17
ADR Q70 1700-6G
Hidravlične 300/60
GARDA 3600 / MEC 3000
2000 - 2700 = brez
3250 = 1x

AlpStorm od 4250 do 7250
4250 litrov
5250 litrov
6250 litrov
7250 litrov
4250 = 1300 mm
5250 = 1300 mm
6250 = 1400 mm
7250 = 1500 mm
4250 = 5mm
5250 = 5mm
6250 = 5mm
od 7250 = 6mm
560-60R22,5 FL630 ETO
ADR Q80 1800-8G
Hidravlične 300-90
GARDA 6500 / MEC 5000
1x

TEHNIČNI PODATKI:



Podjetje LAVRIH se je po dolgoročnih testiranjih specializiralo še za proizvodnjo 
široke palete gorskih cistern za gnojevko. Moto našega podjetja je ponuditi 
uporabniku celovito rešitev z robustnimi in izredno kvalitetnimi produkti, ki se 
sestavljajo vsakemu kupcu prilagodljivo in sistematično. Z našimi izdelki želimo 
našim uporabnikom omogočiti, da delo opravijo hitro, kvalitetno in predvsem v 
gorskem svetu varno.

Naj vam predstavimo naš novi produkt:
gorsko cisterno za tekoča organska gnojila AlpStorm.

Cisterne AlpStorm so prilagojene za delo na gorskem terenu tako z veliko 
dodatne opreme, kot že po sami osnovni konstrukciji.

Sodi cistern so varjeni pod strogimi pogoji, saj je kvaliteten zvar in pravilna 
izvedba le-tega osnovni pogoj kvalitetnega stroja. Prav tako so za največjo 
zaščito sodi vroče cinkani s pasivacijo cinka proti beli rji.

Za čim večjo stabilnost, sploh med vožnjo v strmini, ko prihaja do ekstremnih 
obremenitev, so vse cisterne grajene z vlečnim drogom. Da se večje cisterne ob 
gnojenju popolnoma izpraznijo, pa so te opremljene s hidravličnim dvigom 
vlečne rude.

Ker je v deževnem obdobju bolj varno površine gnojiti z varne poti, kot pa se s 
stroji voziti po strminah, ki so v gorskem svetu še kako nevarne, imajo vse 
cisterne opcijo bočnega gnojenja.

Zaradi vedno bolj spremenljivih vremenskih pojavov pa lahko pride do situacije, 
ko je delo potrebno opraviti tudi v večernih ali zgodnjih jutranjih urah. Za čim 
boljši pregled nad strojem v takih okoliščinah smo zato na cisterne namestili 
veliko dodatne osvetlitve.

Sodi so izdelani tako, da poleg že navedene dodatne opreme omogočajo tudi 
hitre bočne sesalne priklope. Ti zagotavljajo, da uporabnik sesalno cev v 
najkrajšem možnem času priklopi s cisterno in takoj začne s črpanjem gnojevke.  

Pomembno je tudi, da tekočina v cisterni čim bolj miruje ne glede na lego in 
hitrost premikanja cisterne. Le tako je lahko cisterna varna med vožnjo po cesti 
in med končno uporabo v strmini. V notranjosti cisterne se zato lahko vgradijo 
prekati, ki poskrbijo za preprečevanje gibanja vsebine.

Ker nudimo mnogo dodatne opreme, lahko našim končnim uporabnikom 
zagotovimo popolnoma prilagojen sistematičen sestav stroja.

Izdelujemo tri dimenzije enoosnih cistern: 2.700, 3.200 in 5.300 litrske.
Cisterni s kapaciteto 8.000 in 10.000 litrov pa sta grajeni na tandem podvozju 
s krmilno zadnjo osjo.


