Arborist 150p
Od základu navržen s důrazem na sílu, spolehlivost, výkon
a efektivitu

Vhodný pro:

Krajináře • Údržbu pozemků
Jelikož v roce 2019 začnou platit přísnější emisní limity, podle kterých budou všechny motory o výkonu vice než 19 Kw
(26 hp) muset být vybaveny filtrem pevných částit je pravděpodobné, že tyto pohonné jednotky zdraží. Abychom mohli
našim zákazníkům nabídnout cenově výhodnou alternative k dieselovým štěpkovačům o výkonu 19 Kw a vice, vyvinuli
jsme Arborist 150p
Příbuzný model Arborist 150 patří k nejprodávanějším strojům ve své třídě v Evropě. Instalací výkonného benzínového
motoru Briggs & Stratton s vzduchovým chlazením může Greenmech nabídnout podobný výkon, jako silnější Arborist
150p, ale s mnohem nižš cenou.
Model Arborist 150p je standardně dodáván s benzinovým motorem o výkonu 37 hp, který si perfektně poradí s dřevem o
průměru až 150 mm (6 ’’). Stejně jako všechny ostatní modely řady Arborist od společnosti GreenMech má i Arborist 150p
šasi z kvalitní oceli s vysokou pevností v tahu. Je zkonstruován s důrazem na sílu, a spolehlivost. Motor je chráněn
izolačními panely, zajišťujícími skvělé odhlučnění. Panely však mohou být při rutinní údržbě snadno vytaženy.
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Arborist 150p
Technické specifikace

Základní vlastnosti
Štěpkovací kapacita 150 mm
Vzduchem chlazený benzínový motor Briggs & Stratton o výkonu 37 hp
Štěpkovací technologie Disc-Blade
Dvojice hydraulicky ovládaných podávacích válců
Protizátěžový systém No-Stress
Spodní ochranný rám
LED osvětlení
Hmotnost pouhých 710 kg

Max. průměr štěpkovaného dřeva

150 mm

Štěpkovací
kapacita (t/h)
150mm

3.5

Briggs & Stratton

Rozměry
násypky
Briggs vstupní
& Stratton

970mm x 790mm

Motor

37 hp

Rozměry37hp
stupního otvoru

150mm x 230mm

Palivo

Benzin

Rozsah otáčení
Petrol výfuku štěpky

Výrobce motoru

Přípojný za traktor
Štěpkovací mechanismus
Rychlost štěpkovacího disku
Počet nožů
Hydraulické podávací valce
Otočný podvozek
Řídicí system
Rozměry pneumatik

Objem nádrže
n/a na olej hydrauliky

280° Rotation
30 L

Disc Blade

SpojkaDisc Type

n/a

1700 RPM

Počítadlo
hodin
1700rpm

Standard

4

Délka (transportní)
4

3556mm

Dva vertikální

ŠířkaTwin
(transportní)
Vertical

1290mm

Výška

2335mm

n/a
No-Stress

Kapacita palivové nádrže
Rezervní kolo

n/a

27 l
155/80/R13
Na přání

n/a

Hmotnost
No-Stress

710kg

Akustický27
výkon
L LWA

115dB(A)

Akutstický
tlak LPA
155/80/R13

92dB(A)

Optional
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