Arborist 130
Malý, ale šikovný

Vhnodný pro:

Lesníky • Údržbu pozemků • Městské služby
Štěpkovače dřevní hmoty do průměru 150 mm patří mezi velice vyhledávané stroje. Model GreenMech Arborist 130 je
nejmenší přívěsný štěpkovač společnosti GreenMech, ale je schopný štěpkovat velké množství materiálu.. Je zkonstruován
na stejných základech, jako jeho větší sourozenci, hlavním rozdílem je pohonná jednotka a sice benzínový motor Honda o
výkonu 23 hp. Tento motor umožňuje nižší cenu stroje, při zachování dlouhé životnosti a skvělé efektivity. Speciálně
navržený kryt motoru jej nejen chrání, ale zároveň minimalizuje úroveň hluku, jeho používání je tak velice pohodlné. Na
rozdíl od většiny svých konkurentů je model Arborist 130 standardně vybaven parkovací i nájezdovou brzdou.Převoz
stroje je tak velmi bezpečný.
Základním konstrukčním prvkem Arboristu 130 je velice robustní šasi z odolné oceli s vysokou pevností v tahu. Nově
navržená vstupní násypka o rozměrech 970 x 790 mm dostane k nožům i složité větve bez nutnosti ořezů. Materiál do
štěpkovacího ústrojí přivádí dvojice vertikálních, hydraulicky ovládaných, podávacích válců. Válce řídí patentovaný
systém No-Stress, se kterým si můžete být jisti, že štěpkování bude maximálně bezpečné a efektivní.

GreenMech s.r.o. • Bořetice 9, 691 08 Bořetice, Česká republika, tel: +420 736 626 401, mail: greenmech@greenmech.cz, www.greenmech.cz

Arborist 130
Technické údaje...

Základní vlastnosti
Štěpkuje až do průměru 150 mm
Benzínový motor Honda o výkonu 23 hp
Štěpkovací technologie Disc-Blade
Dvojice hydraulicky ovládaných podávacích válců
Protizátěžový systém No-Stress
Spodní ochranný rám
Hmotnost 670 kg

Max. průměr štěpkovaného dřeva

150 mm

Rozměry vstupní násypky

970 mm x 790 mm

Výrobce motoru

Honda

Rozměry vstupního otvoru

150 mm x 230 mm

Motor

23 hp

Spodní ochranný rám

Palivo

Benzín

Přípojný za tractor

Ne

Standard

Rozsah otáčení výfuku štěpky

280°

Kapacita nádrže na hydraulický olej

30 l

Štěpkovací mechanismus

Disc-Blade

Spojka

Rychlost štěpkovacího disku

1800 RPM

Počítadlo Moto-hodin

Standard

4

Délka (transportní)

3556 mm

Dva vertikální

Šířka (transportní)

1290 mm

Výška

2335 mm

Počet nožů
Hydraulické podávací valce
Otočný podvozek
Řídicí system
Kapacita palivové nádrže
Rozměry pneumatik
Rezervní kolo
Štěpkovací kapacita (t/h)

Ne
No-Stress
27 l

Hmotnost
Zvukový výkon LWA

Ne

670 kg
116 dB(A)

155/80/R13

Zvukový tlak LPA

92 dB(A)

Na přání

Parkovací brzda

Standard

3

Nájezdová brzda

Standard

GreenMech s.r.o. • Bořetice 9, 691 08 Bořetice, Česká republika, tel: +420 736 626 401, mail: greenmech@greenmech.cz, www.greenmech.cz

