ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ FSYO 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

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Στάνταρ εξοπλισμός του καταστροφέα FSYO













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.
Λειτουργεί με κλειστό ή και ανοιχτό υδραυλικά πίσω
καπό, πόρτα.
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) με κουζινέτα που φερουν διπλά βαρελοειδή
ρουλεμάν 110Χ60.
Ζεύγος από πέδιλα για την ολίσθηση του
μηχανήματος.
Εμπρός προστασία από πορτάκια σιδήρου μεγάλης
αντοχής.

Πρωτοπορία -Τεχνολογία αιχμής



Πίσω προσαρμογή ρυθμιζόμενου κυλίνδρου
υδραυλικάΆξονας κίνησης



Αντοχές - Αποτελεσματικότητα

Ειδικά χαρακτηρίστηκα του Καταστροφέα FSYO








Ομοιόμορφη, γρήγορη κοπή και καταστροφή των
κλαδιών και των χόρτων με χαμηλή κατανάλωση
ιπποδύναμης από τον ελκυστήρα.
Υψηλή ταχύτητα με χαμηλή δόνηση. Οι ειδικής
κατασκευής ρότορες των Καταστροφέων fsyo
εξασφαλίζουν υψηλή ταχύτητα περιστροφής του
μαχαιροφόρου κεντρικού άξονα σε όλες τις συνθήκες
εργασίας με πολύ χαμηλές δονήσεις.
Ειδικό πτυσσόμενο υδραυλικά θόλο θραύσης, για
χρήση σε δύσβατα σημεία με μεγάλο όγκο κλαδεμάτων
ή διαφόρων θάμνων)
Αλέθει κλαδιά διαμέτρου 8-15 cm.
Εφαρμόζεται και σε πετρώδη εδάφη.
Προδιαγραφές με σύστημα προστασίας CE.



Ποιότητα - Αξιοπιστία

Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΤΥΠΟΣ

ΒΑΡΟΣ
(kg)

ΜΗΚΟΣ
(mm)

ΠΛΑΤΟΣ
(mm)

ΥΨΟΣ
(mm)

FSY01400
FSY01600

550

1580

1000

1100

600

1780

1000

1100

FSY01800

650

1980

1000

1100

FSY02000

700

2180

1000

1100

FSY02200

750

2380

1000

1100
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