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Univerzális mobil rostagép ismertető 

A kéttálcás rostagép adagoló garattal, leválasztó csatornával ellátott. A garat adagolható, 

megközelíthető géppel pl.: univerzális homlokrakodóval, valamint kézi adagolással is (vödör, 

lapát). A rostaháló kiosztás 4 mm és 7 mm, mely igény szerint csökkenthető 2mm kiosztásra 

is. A berendezés elektromos motorral, hajtóművel szerelt, külső helyszíneken aggregátorral 

is üzembe helyezhető. Mérete alkalmassá teszi a nagyobb földmennyiség kíméletes, de gyors 

átrostálását, valamint méretéből adódóan helyszínre telepítését. A rostálás sebessége, 

intenzitása állítható, a megkívánt feladat elvégzését figyelembe véve. Az átrostált meddő 

anyag a gép alján levő kidobó lemezen távozik a tálcák alól, mely elszállítható. A rostákon 

fennmaradt anyag a tálcák hosszanti oldalán található leválasztó csatornába kerül. 

Műszaki leírás 
 
Meghajtás: 1 db elektromos 1 fázisú 3 kW-os motorral, hajtóművel szerelt. 
Energia ellátás: 5 kW aggregátor (igény szerint) 
Rostaméret: 4 mm, 7 mm (igény szerint 2 mm <) 
Szállítás: személygépkocsival vontatható áruszállítóval 
 
Fényképek a berendezésről 
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Cégismertető 
 
Társaságunk az SKSZ-INGATLAN Kft. az 1991-ben alapított BIOPETROL Kft. 2011. óta 
jogutódjaként működő 100 %-ban magyar tulajdonosi körrel rendelkező vállalkozás.  
 
Fő tevékenységünk a környezetvédelmi-, mélyépítési-, vízépítési tervezés, kivitelezés, melyet 
a piaci igényekhez igazodva jelentősen bővítettünk. 
 
A terepi munkálatokat geodéziai eszközökkel elsősorban GPS mérőállomással, hitelesített 
szintező műszerekkel végezzük. A szennyezett területek lehatárolását geoelektromos 
szondázással, ill. talajfúrásokkal, akkreditált mintavételezéssel, ill. laboratóriumi vizsgálatok 
kiértékelésével állapítjuk meg. 
 
Talaj kitermeléséhez, különféle közműfektetésekhez és földmunkavégzésekhez JCB 1CX, JCB 
4 CX, LIEBHERR típusú munkagépeket, szállításokhoz főként MERCEDES, SCANIA típusú 
billenős gépjárműveket alkalmazunk. Rendelkezünk továbbá tömörítéshez vibrohengerekkel, 
döngölőgépekkel, lapvibrátorokkal és különféle speciális kisgépekkel, műszerekkel, mely a 
szakipari munkálatok végzéséhez szükségesek. 
 
Társaságunk vállalja az ország egész területére vonatkozóan az Univerzális rosta 
berendezés helyszínre történő szállítását, letelepítését, üzemeltetését. Gépi-, kézi 
földmunkával helyben történő humuszréteg letermelését, deponálását, talaj kitermelését, 
átrostálását, visszaszállítását, tömörítését is. 
 
Várjuk szíves érdeklődésüket: 
 
Projektfelelős: Oláh János, Tel.:70/457-8016, email: info@sksz.hu. 
 
 
 
 
 

 

SKSZ-INGATLAN Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 

6724 Szeged, Tündér u. 28. 

Tel.:62/551-500, Fax:62/551-501 

Email: info@sksz.hu 

Web: www.sksz.hu 

mailto:info@sksz.hu

