EVO 205D
Zažijte evoluci

Vhodný pro:

Arboristy • Rizikové kácení stromů
Představujeme dalšího zástupce rodiny EVO, k úspěšným modelům 165D a 165P se přidávávětší bratr EVO 205D, který
přináší všechny výhody řady EVO i do segmentu štěpkovačů s kapacitou 200+ mm
Model EVO 205D je vybaven dieselovým motorem Kubota o výkonu 50 hp, který si ve spolupráci se dvojicí horizontálních,
hydraulicky ovládaných podávacích válců a mohutným diskem se šesti kulatými noži Disc-Blade poradí s materiálem o
průměru až 205 mm. Veliká vstupní násypka Vám umožní bez problémů štěpkovat i rozložitý materiál, čímž snižuje potřebu
ořezů motorovou pilou a šetří Vám tak čas i náklady.
Plynulý, bezpečný a pohodlný provoz se stará nový řídicí systém, který řídí přísun dřeva a otáčky motoru a disku tak, aby
bylo dosaženo optimálního přísunu dřeva a zároveň i minimalizuje spotřebu paliva.
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EVO 205D
Technické specifikace

Základní vlastnosti
Štěpkovací kapacita 205 mm
Dieselový motor Kubota o výkonu 50 hp
Štěpkovací technologie Disc-Blade
Dvojice hydraulicky ovládaných podávacích válců
Protizátěžový systém No-Stress
Spodní ochranný rám
LED osvětlení
Hmotnost 1450 kg

Max. průměr štěpkovaného dřeva

205 mm

Štěpkovací
kapacita (t/h)
150mm

7

Výrobce motoru

Kubota

Rozměry
násypky
Briggs vstupní
& Stratton

700 m x 1250 mm

Motor

50 hp

Rozměry37hp
stupního otvoru

205 mm x 270 mm

Palivo

Diesel

Rozsah otáčení
Petrol výfuku štěpky

Přípojný za traktor

n/a

280°

Objem nádrže
n/a na olej hydrauliky

33

Štěpkovací mechanismus

Disc Blade

SpojkaDisc Type

n/a

Rychlost štěpkovacího disku

1450RPM

Počítadlo
hodin
1700rpm

Standard

6

Délka (transportní)
4

4000 mm

Dva horizontální

ŠířkaTwin
(transportní)
Vertical

1600 mm

Výška

2760 mm

Počet nožů
Hydraulické podávací valce
Otočný podvozek
Řídicí system

No-Stress

Kapacita palivové nádrže
Rozměry pneumatik
Rezervní kolo

n/a

33 l
185/70/R130
Standard

n/a

Hmotnost
No-Stress

1450 kg

Akustický27
výkon
L LWA

114 dB(A)

Akutstický
tlak LPA
155/80/R13

91 dB(A)

Optional
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