
Καταστροφείς κλαδιών, χόρτων F.S.O plus 

 

Καταστροφέας κλαδιών, χόρτων F.S.Y.O plus από την κατηγορία γεωργικών παρελκόμενων τρακτέρ 
μηχανημάτων  Καταστροφείς κλαδιών, χόρτων F.S open plus. Καταστροφέας υπερβαρεου τύπου με πτυσσόμενο 
υδραυλικά θόλο θραύσης, για χρήση σε δύσβατα σημεία που δεν μπορεί να περάσει το τρακτέρ  (λογού όγκου των 
κλαδεμάτων ή των διαφόρων θάμνων) ανοίγουμε το υδραυλικά θόλο θραύσης και πάμε με την όπισθεν για να 
θρυμματίσουμε τον σωρό από ξύλα κτλ..... Καταστροφέας, Σπαστήρας κλαδιών, χόρτων F.S.Y open plus ιδανικός για 
χρήση σε ελαιώνες, αμπελώνες, οπωρώνες καθώς και σε ανοιχτές καλλιέργειες όπως βαμβάκια, καλαμπόκια κ.α  

 

Βασικός εξοπλισμός για τους καταστροφείς F.S.Y.O plus. 

 

 Πλαίσιο κατασκευασμένο από ατσαλένιο χάλυβα υψηλής αντοχής με διπλή επένδυση λαμαρίνας σύνολο 
πάχος 12 χιλιοστών. 

 Τριπλή οδοντωτή κόντρα από πι για τέλεια καταστροφή των κλαδιών. 

 Αλέθει κλαδιά διαμέτρου 10-15 cm σύνολο . 

 Λειτουργεί με κλειστό ή και ανοιχτό υδραυλικά πίσω καπό, πόρτα. 

 Εφαρμόζεται και σε πετρώδη εδάφη. 

 Γκρουπ, Κιβώτιο ταχυτήτων μετάδοσης κίνησης 540 rpm / min με ελεύθερη κίνηση λόγου καστάνιας. 

 Υδραυλική μετατόπιση πλευράς. 

 Εξωτερική ρύθμιση των  5 ιμάντων τύπου xpb 1320. 

 Ηλεκτρονικά ισορροπημένο στροφείο. (Ζυγοστάθμιση). 

 Mαχαιροφόρος άξονας  (rotor shaft  stal 52  Ø 194 σε 12 mm) & P.T.O.  540 στροφές με κουζινέτα που 
φερουν διπλά βαρελοειδή ρουλεμάν 110Χ60. 

 Προσβάσιμα σημεία λίπανσης για εύκολη συντήρηση του καταστροφέα. 

 Ζεύγος από πέδιλα για την ολίσθηση του μηχανήματος 

 Εμπρός προστασία από πορτάκια σιδήρου μεγάλης αντοχής. 

https://www.fotopoulos-s.gr/georgika-mihanimata/katastrofeis/katastrofeis-kladion-horton-fso-plus.html


 Πίσω προσαρμογή ρυθμιζόμενου κυλίνδρου υδραυλικά. 

 

 

    

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
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Διαστάσεις Ιπποδύναμη Βάρος 
Απόβαρο 
Τρακτέρ 

Πλάτος 
Τρακτέρ 

Σφυριά 

140 cm 30+ 350kg 1400kg 1,30 m 12 

160 cm 40+ 450kg 1600kg 1,40 m 
14 

  

180 cm 60+ 525kg 2000kg 1.60 m 16 

200 cm 70+ 625kg 2400kg 1.80 m 16 

220cm 80+ 700kg 2600kg 2.00 m 20 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdwnFcDd3Fg

