ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ FAB
Καταστροφέας κλαδιών, χόρτων βαρεου τύπου για τρακτέρ
«FAB» .Καταστροφέας για κλαδιά και χόρτα με σφυριά από την
κατηγορία μηχανημάτων Καταστροφείς για τρακτέρ με σφυριά
FAB που προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους των τρακτέρ
και είναι ιδανικό μηχάνημα για την καταστροφή των κλαδιών,
χόρτων ακόμη και πέτρας. O Καταστροφέας FAB έχει άριστη
συνεργασία με τον ελκυστήρα, αποδίδοντας τα μέγιστα με
χαμηλή κατανάλωση καυσίμων. Καταστροφείς κλαδιών FAB
κατάλληλοι για αμπελώνες, οπωρώνες όπως και όλων των
τύπων καλλιέργειας. .
Στάνταρ εξοπλισμός του καταστροφέα FAB
Κόντρες σφυρομάχαιρων (3).
Βαρέου τύπου κατασκευή.
Πλαίσιο κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής
με διπλή επένδυση λαμαρίνας σύνολο πάχος 11 mm .
Μετάδοση κίνησης με ιμάντες (4 ).
Κιβώτιο γραναζιών με καστάνια PTO 540 στροφές.
Ηλεκτρονικά ζυγοσταθμισμένος μαχαιροφόρος άξονας (
rotor shaft st 52 Ø 159 ).
Προσ τατευτικά ενισχυμένα μεταλλικά πορτάκια για
αποφυγή ατυχημάτων.
Προσβάσιμα σημεία λίπανσης για εύκολη συντήρηση.
 Κινητό σύστημα ανάρτησης 3 σημείων.
Κύλινδρος ευθυγράμμισης ρυθμιζόμενος.
Άξονας κίνησης













 Τεχνολογία

Ειδικά χαρακτηρίστηκα του Καταστροφέα FAB

 Ομοιόμορφη, γρήγορη κοπή και καταστροφή των
κλαδιών και των χόρτων με χαμηλή κατανάλωση
ιπποδύναμης από τον ελκυστήρα.
Υψηλή ταχύτητα με χαμηλή δόνηση. Οι ειδικής
κατασκευής ρότορες των Καταστροφέων FAB
εξασφαλίζουν υψηλή ταχύτητα περιστροφής του
μαχαιροφόρου κεντ ρικού άξονα σε όλες τις συνθήκες
εργασίας με πολύ χαμηλές δονήσεις
Αξιόπιστους ιμάντες χρονισμού μετάδοσης κίνησης με
εξωτερική ρύθμιση. Στο σύνολο από τους καταστροφείς
αξιόπιστους μας χρησιμοποιούμε από 3 έως 5
ενισχυμένους οδοντωτούς ιμάντες που ρυθμίζονται
εξωτερικά του μηχανήματος.
Αλέθει κλαδιά διαμέτρου 8 - 10 cm .
Εφαρμόζεται και σε πετρώδη εδάφη.
Προδιαγραφές με σύστημα προστασίας CE.









Πρόσθετος εξοπλισμός για τους Καταστροφείς FAB
Υδραυλική μετατόπιση.
Ρόδες στήριξης.
Περισσότερα ή λιγότερα σφυριά-μαχαιριά

o
o
o



Αποτελεσματικότητα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΤΥΠΟΣ

ΒΑΡΟΣ
(kg)

ΜΗΚΟΣ
(mm)

ΠΛΑΤΟΣ
(mm)

ΥΨΟΣ
(mm)

FAB1400
FAB1600

450

1580

900

950

500

1780

900

950

FAB1800

550

1980

900

950

FAB2000

600

2180

900

950

FAB2200

650

2380

900

950
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