Silný a produktivní pracant

Vhodný pro:

Arboristy ● Rizikové kácení stromů
Potřebujete štěpkovač a kapacita 150 mm Vám nestačí? Pak nový model Arborist 200P je přesně to co hledáte.
Je poháněn benzinovým motorem Kubota o výkonu 57 hp, který splňuje veškeré emisní limity. Síla s jakou
protáhne dřevo skrz vstupní otvor o rozměrech 200 x 280 mm Vás každý den ohromí. Jeho bytelná konstrukce
odolá zubu času a zajistí že Vám stroj bude dobře sloužit dlouhá léta.
Základem modelu Arborist 200P je velice robustní šasi které dá Vašemu štěpkovači sílu a odolnost kterou
potřebujete. Nová vstupní násypka s rozměry 1200 x 840 mm zajistí že se k nožům dostane i rozvětvený
material, aniž byste jej museli ořezávat, což Vám ušetří čas i náklady. Plynulý přísun materiálu do
štěpkovacího ústrojí skrze dva hydraulicky ovládané podavací válce se stará patentovaný elektronický systém
No-Stress který zaručí optimální využití a maximální efektivitu štěpkovače.
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Technické specifikace...

Základní vlastnosti
•

Štěpkovací kapacita 200 m

•

m

•

Benzniový motor Kubota 57 hp (Kompatibilní s emisním stupněm V)

•

Štěpkovací technologie Disc-Blade

•

Dva horizontální hydraulické podávací válce

•

Spodní ochranný rám

•

LED osvětlení

•

No-Stress řídicí systém

•

Svrchní řídicí panel

•

Hmotnost 1260 kg

Max. průměr dřeva
Výrobce motoru
Výkon motoru
Palivo
Za traktor
Štěpkovací mechanismus
Rychlost disku
Počet nožů
Podávací válce
Otočný podvozek
Řídicí systém
Objem palivové nádrže
Rozměr pneumatiky
Rezervní kolo

200 mm
Kubota
57 hp
Benzin
ne
Diskový
1580 RPM
4
2, horizont., hydraulické
Ne
No-Stress
27 L
175R13C
Na přání

Štěpkovací kapacita
Rozměry vstupní násypky
Rozměry vstupního otvoru
Rozsah otáčení výfuku
Spojka
Počítadlo moto-hodin
Délka (transportní)
Šířka (transportní)
Výška
Hmotnost
Akustický výkon LwA
Akustický tlak LpA
Spodní ochranný rám
Rezervní kolo

7 t/h
1200 x 840 mm
200 x 280 mm
280°
Standard
Standard
3990 mm
1400 mm
2695 mm
1270 kg
115 dB(A)
92 dB(A)
Standard
Na přání
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