EcoCombi 150
Štěpkovat nebo drtit… Proč ne obojí?

Vhodný pro:

Údržbu pozemků a parků • Městské služby
Víceúčelový stroj GreenMech EcoCombi 150 zvládá dva rozdílné úkoly najednou. Boční násypka je určena pro drtič a
zadní pro štěpkovač. Obě vstupní násypky lze jednoduše složit pro lepší skladnost a pohodlnější přepravu. Při práci si
nemusíte vybírat, zda chcete štěpkovat, nebo drtit. EcoCombi 150 zvládne hravě oba úkoly a navíc současně. Je to ten
pravý stroj pro snadnou, rychlou a ekologickou likvidaci dřevní hmoty a zeleného odpadu. EcoCombi 150 je poháněn
dieselovým motorem Yanmar o výkonu 35 hp. Štěpkuje dřevo až do průměru 150 mm a zelený odpad do průměru 50 mm.
Stroj GreenMech EcoCombi se typicky vyskytuje ve strojových parcích městských služeb, lesníků, nebo podnikatelů
v oblasti údržby pozemků.
Základním konstrukčním prvkem modelu EcoCombi 150 je velice robustní šasi z odolné oceli s vysokou pevností v tahu.
Nově navržená vstupní násypka o rozměrech 800 x 700 mm dostane k nožům i složité větve bez nutnosti ořezů. Materiál
do štěpkovacího ústrojí přivádí dvojice horizontálních, hydraulicky ovládaných, podávacích válců. Optimální přívod
materiálu řídí patentovaný systém No-Stress, se kterým si můžete být jisti, že štěpkování i drcení bude maximálně
bezpečné a efektivní.
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EcoCombi 150
Technické údaje...

Základní vlastnosti:
Štěpkuje až do průměru 150 mm
Drtí až do průměru 50 mm
Dieselový motor Yanmar o výkonu 35 hp
Štěpkovací a drtící technologie
Disc-Blade
Protizátěžový systém No-Stress
Hydraulicky ovládané podávací
válce (u štěpkovače dva, u
drtiče jeden)
Spodní ochranný rám
Hmotnost 1200 kg.

Max. průměr štěpkovaného dřeva
Výrobce motoru

150mm
Yanmar-Isuzu

Štěpkovací / drtící kapacita (t/h)

4.5 / 2

Rozměry vsupní násypky štěpkovače

800 mm x 700 mm
155 mm x 155 mm

Výkon

35 hp

Rozměry vstupního otvoru štěpkovače

Palivo

Diesel

Rozsah otáčení výfuku štěpky

280°

Objem nádrže hydraulického oleje

45 l

Spojka

Ne

Přívěsný za traktor
Štěpkovací a drtící technologie

Ne
Disc-Blade Type

Rychlost štěpkovacího disku

2400 RPM

Počítadlo Moto-hodin

Standard

Počet nožů (štěpkovač / drtič)

4 / 22

Length (transportní)

4022 mm

Width (transportí)

1585 mm

Výška

2170 mm

Hydraulické podávací válce
Otočný podvozek
Protizátěžový systém
Objem palivové nádrže

Štěpkovač: 2, drtič: 1, horizontální
Ne
No-Stress
45 l

Rozměry pneumatik

165R13

Rezervní kolo

Standard

Hmotnost

1200 kg

Akustický výkon LwA

117 dB(A)

Akustický tlak LpA

93 dB(A)
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