ArbTrak 150
Když se zkrátka chcete dostat do náročného terénu

Vhodný pro:

Lesníky • Údržbáře pozemků • Městské služby
Pravděpodobně nejvšestrannější štěpkovač s kapacitou 150 mm na trhu. S jeho snadno ovladatelným pásovým podvozkem, se
kterým se dostanete kdykoliv kamkoliv. Je standardně vybaven dieselovým motorem Kubota o výkonu 34 hp. Má stejné
štěpkovací ústrojí jako model Arborist 150, který určuje pravidla hry ve své třídě, co se týče tichosti provozu, výdrže a výkonu.
ArbTrak 150 je klíčovým pomocníkem pro mnoho firem zaměřujících se na údržbu složitého terénu a potřebují velkou tažnou sílu a
nízký zemní tlak. Světlá výška 274 mm umožňuje výjimečnou hbitost a ovladatelnost.
Základním konstrukčním prvkem modelu ArbTrak 19-28 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
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ArbTrak 150
Technické údaje...

Základní vlastnosti
Štěpkuje až do průměru 150 mm
Dieselový motor Kubota o výkonu 34 hp
Štěpkovací technologie Disc-Blade
Protizátěžový systém No-Stress
Dvojice vertikálních, hydraulicky ovládaných
podávacích válců
Vysokorychlostní pásový
podvozek
Spodní ochranný rám
Hmotnost 1046 kg

Max. průměr štěpkovaného dřeva

150 mm

Štěpkovací kapacita (t/h)

4.7

Výrobce motoru

Kubota

Rozměry vstupní násypky

970mm x 790mm

Výkon

34hp

Rozměry vstupního otvoru

150mm x 230mm

Palivo

Diesel

Rozsah otáčení výfuku štěpky

Přívěsný za traktor

Ne

Objem nádrže hydraulického oleje

280° Rotation
30 L

Štěpkovací mechanismus

Disc-Blade

Spojka

Rychlost štěpkovacího disku

1700 RPM

Počítadlo Moto-hodin

Standard

4

Délka (transportní)

3000 mm

Dva vertikální

Šířka (transportní)

1171 mm

Výška

2380 mm

Počet nožů
Hydraulicky ovládané podávací válce
Otočný podvozek
Řídicí systém

Ne
No-Stress

Hmotnost

Ne

1046 kg

Objem palivové nádrže

27 l

Akustický výkon LwA

115 dB(A)

Rozměr pneumatiky

Ne

Akustický tlak LpA

92 dB(A)

Rezervní kolo

Ne
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