Piennarmurskaimet

Symbol for Perfection

Piennarmurskaimet

Sarja ZW

ZW-sarjan mallisto on erittäin laadukas kelamurskain pientareiden , viheralueiden, ojanpenkkojen
ja vastaavien kohteiden siistiin leikkuuseen. Koneen hydraulinen sivuttaissiirto on peräti 165 cm
mikä mahdollistaa esteen kiertämisen vaivatta ilman koneen ylösnostamista.
Kaikki mallit voivat leikata traktorin taaksevedettynä
tai täysin ulostyönnettynä. Leikkuupään työkulmat
ovat +90 ja -60. Kone jättää erittäin siistin
leikkuujäljen nurmella.
Vaihteiston nerokas sijoitus sekä leikkuupään
laakerointi mahdollistavat yhdessä koneen käytön
kaikissa mahdollisissa kulmissa. Luotettava
voimansiirto perustuu vahvasti mitoitettuun
öljykylpyvaihteistoon sekä kestäviin kiilaurahihnoihin.
Mitat koskevat tr:n
takanostolaitesovitteisia
koneita. Etunostolaitemallissa
hydraulinen sivuttaissiirto on
135 cm.

TEKNISET TIEDOT
Leikkuuleveys
cm
Voimanoton nopeus
rpm
Roottorin pyörimisnopeus
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Tehontarve riippuu työkohteesta ja leikattavasta materiaalista. Käytettäessä ylisuurta traktoria tulee nivelakseli olla varustettu
ylikuormakytkimellä.

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

PIENNARMURSKAIMET SARJA ZW
Koneen erikoisvalmisteiset vasaraterät (0,8 kg) takaavat erittäin siistin leikkuujäljen
heinällä ja nurmella mutta myös pusikot leikkaantuvat ongelmitta oksien halkaisijan
ollessa max 3 cm, murskausteho on näillä terillä erinomainen.

Vaativimpiin ja rikkoutumisherkimpiin olosuhteisiin on kone saatavissa myös
PERFECT FLEXI-terillä (tehdastilausmalli).

Erikoismuotoillut terät ovat kiinnitetty vahvoin pultein kahteen
kertaan elektronisesti tasapainotettuun roottoriin, jokaisessa
terässä on vaihdettavat puslat. Roottori pyörii täysin värinöittä.

Perfect suunnittelussa on
kestävyys aina etusijalla. ZWsarja tarjoaa vahvan,
sisäpuolisiin vahvistuksiin
perustuvan runkokappaleen
joka kestää parhaiten koneen
aiheuttamaa kiertomomenttia.
Koneen laukaisulaite on varmatoiminen ja
automaattinen.

Leikkuupää koostuu kahdesta päällekkäisestä teräslevystä mikä
vahvistaa itse rakennetta, lisää kestoikää sekä takaa parhaan
turvallisuuden.
Kone on läpäissyt vaativimmat turvallisuustestit.

Kaikki Perfect piennarmurskaimet ovat saatavissa etunostolaitemalleina sekä vasemmanpuoleisina. Hollantilainen
Perfect on ammattilaisten suosima merkki joka on erikoistunut kelamurskaimiin yli 40 vuoden ajan.
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