SKORPION 250 R/90

A berendezés leírása
A Skorpion 250 R/90 típusú aprítógép faágak, fatörzsek aprítására szolgál 250 mm átmérőig.
A Skorpion 250 R/90 aprítógép forgótárcsás kivitelű, pneumatikus apríték kidobó rendszerrel a tárcsán.
Az apríték kidobása az alvázhoz képest 360º-ban elforduló kéményen át történik.
Az aprítógép egytengelyes alvázra került felerősítésre, amely alkalmas annak erdei és mezei utakon való
vontatására [A]. Kiépítésre került hárompont felfüggesztéses változata is vontatóhóz [B] (egytengelyes
alváz nélkül).
A Skorpion 250R/90 mezőgazdasági vontatóval való üzemeltetésre készült, amelynek teljesítménye 80
LE fölötti.
Az aprító rendszert 2 vagy 3 (kétoldalon élezett) vágókéses tárcsa képezi. A meghajtást a vontató
teljesítményleadó tengelye TLT továbbítja. Az aprítógép rendelkezik hidraulikus hajtórendszerű
anyagtovábbító görgőkkel, amelyet a saját hidraulika szivattyúja táplál.
Az adagoló garat újszerű elhelyezése 90º-kal a haladás irányára lehetővé teszi az aprítógép és a
pótkocsi egyidejű vontatását egy vontató segítségével.
Standardnu opremu Skorpiona 250 R/90 čini jedan od najmodernijih elektronskih sustava zaštite od
preopterećenja No-stress dostupnih na europskom tržištu. On automatski sprečava preopterećenje
pogonskog sistema putem zaustavljanja sistema za dodavanje. Program ˝deblje drvo˝, ˝tanje drvo˝
omogućuje brzu promjenu rada drobilice radi prilagodbe veličine usitnjenog materijala te veće
efektivnosti rada stroja. Ovaj sistem ima ugrađen brojač motosati.
A kapott apríték felhasználható közvetlenül kazánban való elégetésre, komposzt készítésére, dekorációs
célokra, valamint aprítómalomban történő további aprítás után brikett és pelletgyártás alapanyagaként.

A műszaki adatai
A BERENDEZÉS TIPUSA
Méretek (HxSxM) [mm]
Súly [kg]

SKORPION 250 R/90

2830 x 2400 x 2680 [A]
1800 x 2100 x 2480 (2780)* [B]
1450 [A]

Ágátmérõ [mm]
Kések mennyisége
Adagolási sebesség [fm/perc]
Apritás teljesitménye [m3/ó]
Aprítás szélessége [mm]
Adagolás módja
Apritótárcsa átmérõ [mm]
Adagolótorok mérete (SxM) [mm]
Meghajtás módja
Traktor minimális teljesitménye [LE]
()* - kinyitás utáni méret, üzemelés alatt

Alapfelszereltség:
Az apríték kidobási magasságának szabályozása.
360º forgó csõ.
TLT tengely.
Saját hidraulika rendszer.
No-stress rendszer.

Alternatív tartozék:
Kémény magasító.
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1150 [B]
250
2 vagy 3 vágó
+ 2 támasztókés
42-ig
18-ig
9 -14 között
hidraulikus adagoló
800
420 x 255
traktor (TLT) meghajtó orsóról
80

