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Poluzzi Model CTF00 

CTF00 fra Poluzzi henvender sig primært som 
en bæltemontage til forakslen på traktorer i 
størrelserne fra 150 hk. Og opefter. 

Data for CTF00 
Vulkaniserede bæreruller 
Uafhængig bogie ophæng af bærerullerne 
Bæltespænding via tryksmøring  
Bridgestone bånd enten 610 mm  
Drivhjul 800 mm i diameter 
Montage direkte på slutdrevet. 
Udveksling på 1,375 ved kombination med 
CTF00RV2 
 
Pris : 
 
610 mm bånd :  265.800,- pr. sæt. 

702 776 

1033 

1478 



www.mertz.dk 

Poluzzi model CTF00RV2 

CTF00RV2 fra Poluzzi henvender sig primært som en 
bæltemontage på bagakslen af traktorer fra 150 hk. Og 
op, mindre mejetærskere og finsnittere samt flere 
redskaber som kartoffeloptagere. OBS. Ved finsnittere 
er det ofte nødvendigt at spejle bæltet pga. 
pladsmangel således de køre baglæns ! 

Data for CTF00RV2 
Vulkaniserede bæreruller 
Uafhængig ophæng af bærerullerne 
Bæltespænding via tryksmøring 
Bridgestone bånd enten 762 mm eller 900 mm 
Drivhjul 1100 mm i diameter 
Justeringsmulighed af drivhjul,  tilbage, 180 mm 
tilbage og 120 mm frem  
Hævet forreste rulle for bedre terræn egenskaber   
Montage direkte på slutdrev 
Udveksling på 1,375 ved kombination med CTF00 
Pris :  
762 mm bånd 309.800,- pr. sæt.  
900 mm bånd 324.800,- pr. sæt.  
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Poluzzi model Ultran B 

Ultran B fra Poluzzi henvender sig primært  som en 
bæltemontage på mejetærskere og store snittere 
hvor pladsen er mulig. OBS. Ved finsnittere er det 
ofte nødvendigt at spejle bæltet pga. pladsmangel 
således de køre baglæns ! 
 

Data for Ultran B 
Vulkaniserede bæreruller 
Uafhængig ophæng af bæreruller 
Bæltespænding via tryksmøring 
Bridgestone bånd 900 mm 
Drivhjul 1100 mm i diameter 
Justeringsmulighed af drivhjul, frem 120mm / 
tilbage 240mm 
Hævet forreste rulle for bedre terræn 
egenskaber 
Montage direkte på slutdrev 
 
Pris : 
343.800,- pr. sæt.  
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Poluzzi model Manta 

Manta fra Poluzzi henvender sig primært som 
en bæltemontage til efterløb, så som vogne, 
sprøjter og andre halvbugserede redskaber. 
Montage rammen tilpasses det enkelte 
redskab. 

Data for Manta 
410 mm eller 635 mm bånd fra Camoplast  
High speed, godkendt af producent til 45 Km/t 
Luft eller hyd. Bremser 
Stålruller 
Uafhængig midterruller 
  
Pris :  
410 mm bånd 154.800 pr. sæt.  
635 mm bånd 165.800 pr. sæt.  
Prisen kan variere på den enkelte montage. 
  
OBS. Uden bremser -9.000,- pr. sæt. 
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Poluzzi model Troon Track 

Troon Track fra Poluzzi henvender sig primært 
som en bæltemontage til efterløb, på helt 
store køretøjer, gyllevogne frakørselsvogne 
mv. Bæltet er udviklet til brug i marken og 
egner sig ikke til megen trafik på asfalt.  

Data for Troon Track 
900 mm bånd fra Bridgestone 
Dobbelt bugie ophæng af i alt 8 bæreruller på 
hvert bælte 
Luft eller hyd.  Bremser 
Pneumatiske hjørneruller for imødegåelse af 
chok påvirkninger  
  
Pris : 
340.800,- pr. sæt 
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