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Malý všestranný stroj s vysokou flexibilitou

S Terra Select T 20 mají společností z oblasti zahradnictví a krajinářství, stejně jako firmy 
provádějící třídění nejvyšší míru flexibility při prosévání. Oblast použití bubnového třídícího 
stroje sahá od zeminy, písku, štěrku nebo zelený odpad po dřevní štěpku, strusku a kamení 
až k recyklačnímu materiálu, sklu a náhradní obnovitelné palivo.  Díky kompaktnímu 
provedení a nízké hmotnosti  může být Terra Select T 20 rychle a snadno přepravováno 
osobním autem nebo malými dodávkami a jsou tak vhodné pro mezipodnikové použití. 
Se svým hybridním pohonem lze také mobilní bubnový třídič přizpůsobit podmínkám na 
staveništi a tím umožňuje prosévání s pohonem dieselovým generátorem nebo připojením 
přímo na elektrickou energii.

Rozměry − Kolový podvozek

Pracovní uspořádání  8.730 mm, 3.360 mm (d x š)

Transportní uspořádání 6.730 mm, 1.975 mm (d x š)

Rozměry - Pásový podvozek

Pracovní uspořádání   6.220 mm, 3.360 mm (d x š)

Transportní uspořádání 4.800 mm, 1.975 mm (d x š)

Motor

Hybridní
Naftový motor 16,4 kW

Generátor 17,5 kVA

Buben

Délka bubnu 2.000 mm

Průměr bubnu 1.016 mm

Třídící plocha cca. 6,5 m²

Vynášecí pás / Násypka

Pás podsítného 2.000 mm, 500 mm (d x š)

Pás nadsítného 2.000 mm, 500 mm (d x š) 

Násypka cca. 1,2 m³

Technické údaje

 � Mobilní verze: jako 3,5 t verze přívěsu 
za osobní auto 

 � Příznivý pro životní prostředí: hybrid 
(diesel-elektrický) 

 � Příjemná údržba: stejné vynášecí pásy, 
stejné díly. Rychle vyměnitelné osítování 
třídícího bubnu, není nutno měnit celý 
buben.

1. Veškeré informace, popisy a ilustrace jsou v zájmu dalšího vývoje předmětem technických změn.
2. Ilustrace a popisy mohou zahrnovat možnosti, které nejsou součástí standardního vybavení.


