ArbTrak 200
Štěpkovač pro pořádné úkoly!

Vhodný pro:

Podnikatele v lesnictví a zpracovatele dřeva.
ArbTrak 200 disponuje vysokým výkonem, skvělou světlou výškou a výbornou trakcí. Najde své uplatnění při
zpracovávání velkého množství dřeva. Byl navržen dle požadavků profesionálů pro práci v náročném terénu, na místo
určení jej dopraví jeho výkonný pásový podvozek. Velká vstupní násypka dokáže zaměstnat skupinu pracovníků po celý
den, aniž by bylo nutné větve před štěpkováním ořezat. ArbTrak 200 je stroj pro opravdové profesionály.
Základním konstrukčním prvkem ArbTraku 200 je velice robustní šasi z odolné oceli s vysokou pevností v tahu. Nově
navržená vstupní násypka o rozměrech 1200 mm x 840 dostane k nožům i složité větve bez nutnosti ořezů. Materiál do
štěpkovacího ústrojí přivádí dvojice horizontálních, 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 200
Technické specifikace…

Základní vlastnosti
Štěpkuje až do průměru 200 mm.
Turbodieselový motor Kubota o výkonu 45 hp.
Štěpkovací technologie Disc-Blade.
Spodní ochranný rám.
Protizátěžový systém No-Stress
Dvojice hydraulicky
ovládaných podávacích
válců.
Vysokorychlostní
pásový
podvozek
Hmotnost 1600 kg

Max. průměr štěpkovaného dřeva

200mm

Štěpkovací kapacita (t/h)

7

Výrobce motoru

Kubota

Rozměry vstupní násypky

1200mm x 840mm

Motor

45 hp

Rozměry stupního otvoru

200mm x 280mm

Palivo

Diesel

Rozsah otáčení výfuku štěpky

Přípojný za tractor

Ne

Štěpkovací mechanismus
Rychlost štěpkovacího disku
Počet nožů
Hydraulické podávací valce
Otočný podvozek

Diskový
1500 RPM

Yes

Počítadlo hodin

Na ovládacím panelu

4

3230 mm

Dva horizontální

Šířka (transportní)

1410 mm

Výška

2612 mm

No-Stress

Kapacita palivové nádrže

42 l

Spojka
Délka (transportní)

Ne

Řídicí system

280°

Objem nádrže na olej hydrauliky

31 L

Hmotnost
Zvukový výkon LWA

1600kg
116dB(A)

Rozměry pneumatik

Ne

Zvukový tlak LPA

92dB(A)

Rezervní kolo

Ne

Spodní ochranný rám

Standard
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