Arborist 150
Ve své třídě udává směr

Vhodný pro:

Lesníky • Údržbu pozemků • Městské služby
Arborist 150 je pravděpodobně nejprodávanější a nejvyhledávanější štěpkovač s kapacitou do 150 mm na trhu. Je
nabízen ve dvou motorizacích. Oba motory jsou dieselové, značky Kubota o výkonu 25 hp. Tento stroj určuje pravidla hry,
co se týče tichosti provozu, výdrže a výkonu. Arborist 150 je klíčovým pomocníkem pro mnoho firem po celé Evropě. Často si jej volí do
svého strojového parku profesionální arboristé, lesníci nebo pracovníci městských služeb.
Základ stroje Arborist 150 tvoří šasi vyrobené z kvalitní oceli s vysokou pevností v tahu. Právě toto šasi umožňuje obří sílu
a produktivitu. Nová, veliká, vstupní násypka (970 x 790 mm) umožňuje snadné štěpkování I rozložitých větví bez
nutnosti je ořezávat motorovou pilou. Optimální přísun materiálu k podávacím válcům řídí patentovaný protizátěžový
systém No-Stress.
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Arborist 150
Technické údaje...

Základní prvky
Štěpkovací kapacita 150 mm
Dieselový tor Kubota o výkonu 25 hp
Štěpkovací technologie Disc-Blade
Spodní ochranný rám
Dvojice hydraulicky ovládaných
podávacích válců
Protizátěžový systém
No-Stres
Hmotnost méně než
750 kg

Maximální průměr štěpkovaného dřeva

150 mm

Štěpkovací kapacita (t/h)

3,75

Výrobce motoru

Kubota

Rozměry vstupní násypky

970 mm x 790 mm

Motor

25 hp

Rozměry vstupního otvoru

150 mm x 230 mm

Palivo

Diesel

Spodní ochranný rám

Přípojný za traktor

Ne

280°
30 L

Štěpkovací mechanismus

Disc-Blade

Objem nádrže na olej hydrauliky

Rychlost štěpkovacího disku

1700 RPM

Spojka

Počet nožů
Hydraulické podávací valce
Otočný podvozek
Řídicí system
Kapacita palivové nádrže
Rozměry pneumatik
Rezervní kolo

4

Standard

Rozsah otáčení výfuku štěpky

Ne

Počítadlo Moto-hodin

Standard

Dva vertikální

Délka (transportní)

3263 mm

Ne

Šířka (transportní)

1290 mm

Výška

2425 mm

No-Stress
27 l
155/80/R13
Na přání

Hmotnost

750 kg

Zvukový výkon LWA

115 dB(A)

Zvukový tlak LPA

92 dB(A)
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