Piennarmurskaimet ZF2-mallisto
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ZF2-mallisto on erittäin vahvarakenteinen ammattitason piennarmurskain urakoitsijoille sekä
vaativaan maatalouskäyttöön jonka käyttöaluetta ovat tienvarret, ojan penkat sekä luiskat.
Sen työskentelykulmat ovat laajat, 155⁰ (+90⁰-65⁰). Koneen
maksimiulottuvuus on jopa 415 cm, hydraulinen sivuttaissiirto on
70 cm mahdollistaen puiden, tolppien yms. ohittamisen esteettä
työasennossa, näin myös kuljetusajo on miellyttävää.
ZF2 on varustettu vakiona
erittäin vahvoilla 2,2 kg:n
painoisilla HDvasaraterillä jotka
kestävät paremmin
osumia vieraaseen

Vasaraterät ovat kiinnitetty sähköisesti kahteen kertaan tasapainotettuun
roottoriin vahvoin pultein sisältäen vaihdettavat puslat. Koneen käynti on
täysin värinätöntä.
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TEKNISET TIEDOT
Leikkuuleveys
Voimanoton nopeus
Roottorin nopeus
Min. tehontarve
Terien lukumäärä
Kuljetusleveys
3 pistekatergoria.
Paino
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Max

Takarullan laakerointiin
kuuluu vahvat suojat
estäen epäpuhtauksien,
pölyn ja mudan
sisäänpääsyä, lisäksi
laakerin vaihto on
suunniteltu helpoksi ja
nopeaksi.

Piennarmurskaimet

Symbol for Perfection

PIENNARMURSKAIMET ZF2-MALLISTO
Voimansiirrosta vastaa erittäin järeä 5 urainen moniurahihna, joka on
automaattikiristyksellä varustettu. Joustava kytkinelementti eliminoi voimansiirron
pistekuormia.

Ainutlaatuinen, automaattinen laukaisulaite
antaa parhaan mahdollisen turvan laajalla
alueella koneen osuessa esteeseen,
siihen ei vaikuta sivuttaissiirto.

Leikkuupää on varustettu kaksoispellityksellä mikä
vahvistaa itse rakennetta sekä takaa parhaan turvallisuuden
ja lisää kestoikää. Kone on läpäissyt viimeisimmät
turvallisuustestit.

VAKIOVARUSTUS:
- HD-runko
- Hydraulinen sivuttaissiirto +70 cm
- Vapaakytkin
- 5-urainen moniurahihna
- Törmäyssuoja
- 2,2 kg:n HD-terät
- Työskentelykulmat +90 -65

HYDRO-LIFT-JÄRJESTELMÄ
Mahdollistaa koneen leikkuupään noston ylöspäin rungon
puoleisesta päästä mikä mahdollistaa liian leveän leikkuupään
sovittamisen matalan ojan pohjalle (lisävaruste).

Hollantilainen Perfect on urakoitsijan suosima merkki joka
on erikoistunut kelamurskaimiin yli 40 vuoden ajan.
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