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Előszó Prefaţă

Tisztelt olvasók!

Stimate cititor,

A cégünk termékválasztékát alkotó
géptípusokat a 2017-es Agritechnika
mezőgazdasági gépkiállítás alkalmából összeállított termékismertető
kiadványunkban mutatjuk be Önöknek. Az új, kisebb formátumnak köszönhetően az idei kiadás elnevezése
„Mini termékismertető”. A következő
oldalakon cégünk mezőgazdasági
gépein és a lehetséges felhasználási
módokon kívül a részletes egyeztetéshez szükséges elérhetőségi
adatainkat is megtalálja.

Şi în anul 2017, vom prezenta din
nou la Agritechnica, oferta noastră
de maşini şi utilaje într-o formă
sintetizată, într-un ghid al produselor.
Noutatea este formatul mic, care a
condus la denumirea de „mini“- ghid
al produselor. În paginile următoare
veţi găsi într-o prezentare generală,
indicaţii despre maşinile şi utilajele
noastre, despre posibilele aplicaţii
ale acestora şi informaţiile tehnice
necesare, pentru a lua legătura cu noi
pentru discuţii ulterioare.

A kor igényeinek megfelelően legújabb prospektusainkat nyomtatott
változat helyett ezentúl a felhasználóbarát JENZ alkalmazáson keresztül
tesszük elérhetővé. A jól ismert
JENZ prospektusokat és a YouTube
csatornánk elérhetőségeit tartalmazó alkalmazás a jól ismert App Store
áruházakon keresztül ingyenesen
letölthető.

În plus ţinem pasul cu timpul şi
profităm de noile oportunităţi din
sfera digitală. Ca urmare reducem
numărul de broşuri imprimate şi de
acum vi le punem la dispoziţie în cadrul unei aplicaţii practice, JENZ. Puteţi
descărca gratuit această aplicaţie,
care conţine toate broşurile JENZ
cunoscute şi linkurile spre canalul
nostru YouTube, din magazinele de
aplicaţii cunoscute.

Új alkalmazásunk használatával
a mérsékelt papírfelhasználásnak
köszönhetően nemcsak az értékes
természeti erőforrások megóvásához
járulhat hozzá, hanem a korábbiakhoz képest a szükséges információkat
is gyorsabban és lényegre törőbb
módon érheti el. Mindez tökéletes
összhangban áll a fenntartható gazdálkodással és az ügyfelek számára
nyújtandó gazdasági előnyöket előtérbe helyező vállalati filozófiánkkal.

Odată cu utilizarea aplicaţiei protejăm
nu numai resursele, prin reducerea
consumului de hârtie, ci vă furnizăm
şi informaţii importante, într-un mod
mai rapid şi mai compact ca niciodată.
Astfel acţionăm în spiritul principiilor
companiei noastre, care se caracterizează prin gestionarea durabilă a
mediului nostru înconjurător şi prin
beneficiile economice pentru clienţii
noştri.

Üdvözlettel:

Al dvs.,

Uwe Hempen-Hermeier,
cégvezető, ügyvezető igazgató

Economist Uwe Hempen-Hermeier
Director Administrativ
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Aprítógépek Tocătoare de lemne

4
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Mobil aprítógép Tocătoare de lemne mobile

Chippertruck

Tocatoare montate pe
camion

nn Felhasználási terület: ág és
hengeres fa, típusváltozattól
függően legfeljebb
560 mm-es átmérőig
nn Háromtengelyes tehergépkocsialvázra szerelhető kivitel
nn 80 km/h csúcssebesség
nn Meghajtás a tehergépkocsi
motorjáról
nn A segédhajtáson keresztüli
meghajtás gyorsan és
egyszerűen végrehajtható gépi
műveleteket tesz lehetővé a
felhalmozott munkaanyag körül
nn Kényelmes munkakörnyezet,
nem szükséges kiszállni a
tehergépkocsi vezetőfülkéjéből
nn Munkaablakokkal ellátott
tehergépkocsi-vezetőfülkével
vagy forgatható (Cobra
típusú) vezetőfülkével szerelt
felépítmény is választható

nn Domeniu de utilizare: Tufăriş şi
buşteni în funcţie de model, cu
diametrul de până la 560 mm
nn Montare pe şasiu de camion
compact, cu trei axe
nn Viteza maximă 80 km/h
nn Acţionarea tocătorului de lemne
de la motorul camionului
nn Sistemul de acţionare de la
motorul camionului permite
deplasarea simplă şi rapidă
a maşinii sau utilajului de-a
lungul grămezii de material
nn Post de lucru confortabil
fără a fi necesară părăsirea
cabinei camionului
nn La alegere, cabină de camion
cu geam posterior, cu vedere
la unitatea de tocare sau
este posibilă şi o construcţie
de tip rotativ a cabinei
şoferului (tip Cobra)

HEM 561
R-Truck

Teljesítmény

HEM 583
R Cobra

Potenţialul performanţelor

Keményfa (cm)

Lemn de esenţă tare (în cm)

45

45

Puhafa (cm)

Lemn de esenţă moale
(în cm)

56

56

Max. áteresztés
(ömlesztett köbméter)

Debit până la cca.
(în metri cubi)

140

200

Garatméret

Deschiderea de admisie

Szélesség (mm)

Lăţime de admisie (mm)

1000

1200

Magasság (mm)

Înălţime de admisie (mm)

650

680

Erőforrás

Mecanism principal de
acţionare

Normál dízelmotor

Motor Diesel standard

MAN, Euro 6c

MAN, Euro 6c

Teljesítmény (kW/LE)

Putere (în kW/CP)

265/360

368/500
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Chippertruck Tocatoare montate pe camion

HEM 583
R-Truck

HEM 593
R Cobra

HEM 593
R-Truck

45

45

45

56

56

56

200

220

220

1200

1400

1400

680

680

680

MAN, Euro 6c

MAN, Euro 6c

MAN, Euro 6c

368/500

368/500

368/500
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Mobil aprítógép Tocătoare de lemne mobile

Hibrid technológia

Tehnologie hibrida

nn Felhasználási terület: ág és
hengeres fa, típusváltozattól
függően legfeljebb
800 mm-es átmérőig
nn Hibrid hajtástechnológia
a legmagasabb fokú
hatékonyságért: felépítményre
szerelt, nagy teljesítményű
erőforráson keresztüli
aprító és kifúvómeghajtás a
tehergépkocsi erőforrásán
vagy teljesítményleadó
tengelyen keresztül
nn Kiváló minőségű apríték a
ventilátor (az aprítót működtető
erőforrás fordulatszámingadozásaitól független)
egyenletes fordulatszámának
köszönhetően
nn Rendkívül nagy áteresztőképesség
nn A tehergépkocsi alvázára
vagy tandemtengelyes
pótkocsira szerelhető

nn Domeniu de utilizare: Tufăriş şi
buşteni în funcţie de model, cu
diametrul de până la 800 mm
nn Tehnică hibridă de acţionare
pentru cea mai mare eficienţă:
Acţionarea tocătorului de lemne
prin motorul auxiliar de mare
putere şi acţionarea suflantei
prin motorul camionului
sau prin priza de putere
nn Cea mai bună calitate a lemnului
tocat datorită turaţiei constante
a ventilatorului (independentă
de fluctuaţiile de turaţie ale
motorului tocătorului)
nn Randament extrem de mare
nn Posibilitate de montare pe
şasiul camionului sau pe
remorca cu axă centrală

HEM 583 DL/DQTruck hybrid

Teljesítmény

HEM 583
DQ hybrid

Potenţialul performanţelor

Keményfa (cm)

Lemn de esenţă tare (în cm)

42(DL)

Puhafa (cm)

Lemn de esenţă moale (în cm)

56

56

Max. áteresztés
(ömlesztett köbméter)

Debit până la cca.
(în metri cubi)

230

230

Garatméret

Deschiderea de admisie

Szélesség (mm)

Lăţime de admisie (mm)

1200

1200

Magasság (mm)

Înălţime de admisie (mm)

680

680

Erőforrás

Mecanism principal de
acţionare

Normál dízelmotor

Motor Diesel standard

Mercedes-Benz OM 471 LA
EU Stage IV; MAN, Euro 6c

Mercedes-Benz OM 471 LA
EU Stage IV

Teljesítmény (kW/LE)

Putere (în kW/CP)

390/530
368/500

390/530
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45(DQ)

45

Hibrid technológia Tehnologie hibrida

HEM 821 DQTruck hybrid

HEM 821
DQ hybrid

HEM 821 DQ
Cobra/Cobra+ hybrid

HEM 841 DQ
Cobra/Cobra+ hybrid

60

60

60

60

80

80

80

80

300

300

300

350

1200

1200

1200

1400

820

820

820

820

Mercedes-Benz OM 473 LA
EU Stage IV; MAN, Euro 6c

Mercedes-Benz OM 473 LA
EU Stage IV; MAN Euro 6c

Mercedes-Benz
OM 473 LA EU Stage IV

Mercedes-Benz OM 473 LA
EU Stage IV; MAN Euro 6c

460/625
368/500

460/625
368/500

460/625

460/625
368/500
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Mobil aprító Tocătoare de lemne mobile

Tehergépkocsi-alvázra/
konténercserélőre szerelhető változatok

Tocatoare cu motor propriu montate pe sasiu
tip container

nn Felhasználási terület: ág és
hengeres fa, típusváltozattól
függően legfeljebb
800 mm-es átmérőig
nn Különböző tehergépkocsialvázakra vagy konténercserélőre
szerelhető önálló aprítók
nn A felépítmény nagy teljesítményű
erőforrásán keresztüli
aprító- és kifúvómeghajtás
nn Hosszirányú (DL) vagy
keresztirányú (DQ)
visszahúzásos, elforgatható
változatban is elérhető

nn Domeniu de utilizare: Tufăriş şi
buşteni în funcţie de model, cu
diametrul de până la 800 mm
nn Agregate de tocare cu funcţionare
independentă pentru montarea
pe diferite cadre de camion sau
pe sistemul de ridicare cu cârlig
nn Acţionare a tocătorului
şi suflantei prin motorul
auxiliar de mare putere
nn Suprastructură rotativă, la alegere
cu mecanism de alimentare
longitudinal (DL) sau cu mecanism
de alimentare transversal (DQ)

HEM 540
DL

Teljesítmény

HEM 561
DL/DQ

Potenţialul performanţelor

Keményfa (cm)

Lemn de esenţă tare (în cm)

42

42

Puhafa (cm)

Lemn de esenţă moale (în cm)

56

56

Max. áteresztés
(ömlesztett köbméter)

Debit până la cca.
(în metri cubi)

120

150

Garatméret

Deschiderea de admisie

Szélesség (mm)

Lăţime de admisie (mm)

790

1000

Magasság (mm)

Înălţime de admisie (mm)

650

650

Erőforrás

Mecanism principal de
acţionare

Normál dízelmotor

Motor Diesel standard

CAT C7.1
EU Stage IV

Mercedes-Benz OM 471 LA
EU Stage IV

Teljesítmény (kW/LE)

Putere (în kW/CP)

225/306

360/490

10

Tehergépkocsi-alvázra/konténercserélőre szerelhető változatok
Tocatoare cu motor propriu montate pe sasiu tip container

HEM 583
DL/DQ

HEM 700
DL

HEM 821
DQ

45

50

60

56

70

80

200

220

300

1200

1000

1200

680

700

820

Mercedes-Benz OM 471 LA
EU Stage IV

Mercedes-Benz OM 473 LA
EU Stage IV

Mercedes-Benz OM 473 LA
EU Stage IV

390/530

460/625

460/625
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Mobil aprító Tocătoare de lemne mobile

TLT hajtás

Tocatoare actionate
de la priza de putere
a tractorului

nn Felhasználási terület: ág és
hengeres fa, típusváltozattól
függően legfeljebb
800 mm-es átmérőig
nn A vontatójármű teljesítményleadó
tengelyén keresztüli aprító
meghajtás, típusváltozattól
függően 150 kW – 400 kW
teljesítménnyel
nn Kiváló terepjáró-képesség
a megemelt futóműnek
és a széles gumiabroncsválasztéknak köszönhetően
nn Már meglévő vontatójárművel
is használható
nn Rendkívül nagy
áteresztőképesség a meghajtás
teljesítményétől függően

nn Domeniu de utilizare: Tufăriş şi
buşteni în funcţie de model, cu
diametrul de până la 800 mm
nn Acţionarea tocătorului prin
priza de putere a tractorului,
cu o putere de 150 kW până la
400 kW, în funcţie de model
nn Capacitate mare de deplasare pe
teren datorită şasiurilor înalte
şi diferitelor anvelope posibile
nn Actionate de la diverse
vehicole de remorcare
nn Randament foarte mare în
funcţie de puterea de acţionare

HEM 540
Z

Teljesítmény

HEM 561
Z

Potenţialul performanţelor

Keményfa (cm)

Lemn de esenţă tare (în cm)

42

45

Puhafa (cm)

Lemn de esenţă moale (în cm)

56

56

Max. áteresztés
(ömlesztett köbméter)

Debit până la cca.
(în metri cubi)

120

120

Garatméret

Deschiderea de admisie

Szélesség (mm)

Lăţime de admisie (mm)

790

1000

Magasság (mm)

Înălţime de admisie (mm)

650

650

Erőforrás

Mecanism principal de
acţionare

Hozzávetőleges teljesítményigény (kW)

Necesarul de putere cca. (kW)

100 – 265/135 – 360

100 – 235/ 135– 320
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TLT hajtás
Tocatoare actionate de la priza de putere a tractorului

HEM 583
Z

HEM 593
Z

HEM 821
Z

HEM 841
Z

45

45

60

60

56

56

80

80

200

220

260

300

1200

1400

1200

1400

680

680

820

820

132 – 350/ 180 – 475

132 – 350/ 180 – 475

150 – 400/ 203 – 544

180 – 400/ 244 – 544
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Mobil aprító Tocătoare de lemne mobile

Tandem pótkocsira
szerelhető változatok

Tocatoare cu motor
propriu montate pe
remorca

nn Felhasználási terület: ág és
hengeres fa, típusváltozattól
függően legfeljebb
800 mm-es átmérőig
nn Kompakt kivitelű mobil
aprító nagy teljesítményű,
felépítményre szerelt erőforrással
nn Tandem pótkocsira
szerelt felépítmény
nn Vontatójárműtől független,
erőteljes aprítás
nn Hosszirányú (DL) vagy
keresztirányú (DQ)
visszahúzásos, elforgatható
változatban is elérhető

nn Domeniu de utilizare: Tufăriş şi
buşteni în funcţie de model, cu
diametrul de până la 800 mm
nn Tocătoare mobile compacte cu
motoare auxiliare de mare putere
nn Montare pe remorca
cu axă centrală
nn Tocare de mare putere
independent de tractor
nn Suprastructură rotativă, la alegere
cu mecanism de alimentare
longitudinal (DL) sau cu mecanism
de alimentare transversal (DQ)

HEM 540
DL

HEM 561
DL/DQ

Teljesítmény

Potenţialul performanţelor

Keményfa (cm)

Lemn de esenţă tare (în cm)

42

42

Puhafa (cm)

Lemn de esenţă moale (în cm)

56

56

Max. áteresztés (ömlesztett köbméter)

Debit până la cca.
(în metri cubi)

120

150

Garatméret

Deschiderea de admisie

Szélesség (mm)

Lăţime de admisie (mm)

790

1000

Magasság (mm)

Înălţime de admisie (mm)

650

650

Erőforrás

Mecanism principal de
acţionare

Normál dízelmotor

Motor Diesel standard

CAT C7.1
EU Stage IV

Mercedes-Benz OM 471 LA
EU Stage IV

Teljesítmény (kW/LE)

Putere (în kW/CP)

225/306

360/490

14

Tandem pótkocsira szerelhető változatok
Tocatoare cu motor propriu montate pe remorca

HEM 583
DQ

HEM 700
DL

HEM 821
DQ

45

50

60

56

70

80

200

220

300

1200

1000

1200

680

700

820

Mercedes-Benz OM 471 LA
EU Stage IV

Mercedes-Benz OM 473 LA
EU Stage IV

Mercedes-Benz OM 473 LA
EU Stage IV

390/530

460/625

460/625
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Mobil aprító Tocătoare de lemne mobile

Nyerges pótkocsira
szerelhető változatok

Tocatoare cu motor
propriu montate pe
semiremorca

nn Felhasználási terület: ág és
hengeres fa, típusváltozattól
függően legfeljebb
800 mm-es átmérőig
nn Nyerges pótkocsira szerelt
mobil aprítók a gyors
helyváltoztatáshoz
nn Felépítményre szerelt, nagy
teljesítményű erőforráson
keresztüli meghajtás
nn Bármilyen nyergesvontatóval
szállítható
nn Folyamatos üzemnél is
erőteljes aprítás
nn Nagyméretű, hosszirányú
adagolóegység a
folyamatos adagolásért
nn Az elforgatható kivitelnek
köszönhetően a munka mindkét
oldalon rugalmasan végezhető
nn 80 km/h csúcssebesség

nn Domeniu de utilizare: Tufăriş şi
buşteni în funcţie de model, cu
diametrul de până la 800 mm
nn Tocător mobil pe semiremorcă
pentru diverse locuri de utilizare
nn Acţionare prin motor
auxiliar de mare putere
nn Transport cu toate tractoarele
nn Tocare de mare putere
în regim continuu
nn Mecanism de alimentare
longitudinal de dimensiune mare
pentru alimentare continuă
nn Maşină cu posibilitate
de rotire pentru lucrul
flexibil, pe ambele părţi
nn Viteza maximă 80 km/h

HEM 700
DL

HEM 820
DL

Teljesítmény

Potenţialul performanţelor

Keményfa (cm)

Lemn de esenţă tare (în cm)

50

60

Puhafa (cm)

Lemn de esenţă moale (în cm)

70

80

Max. áteresztés (ömlesztett köbméter)

Debit până la cca.
(în metri cubi)

220

300

Garatméret

Deschiderea de admisie

Szélesség (mm)

Lăţime de admisie (mm)

1000

1200

Magasság (mm)

Înălţime de admisie (mm)

700

820

Erőforrás

Mecanism principal de
acţionare

Normál dízelmotor

Motor Diesel standard

Mercedes-Benz OM 473 LA
EU Stage IV

Mercedes-Benz OM 473 LA
EU Stage IV

Teljesítmény (kW/LE)

Putere (în kW/CP)

460/625

460/625
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Nyerges pótkocsira szerelhető változatok
Tocatoare cu motor propriu montate pe semiremorca
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Mobil aprító Tocătoare de lemne mobile

Lánctalpra szerelhető
változatok
nn Felhasználási terület: ág és
hengeres fa, típusváltozattól
függően legfeljebb
800 mm-es átmérőig
nn Lánctalpra szerelt mobil aprítók
nehéz terepen és rossz minőségű
talajon végzendő munkálatokhoz
nn Felépítményre szerelt, nagy
teljesítményű erőforráson
keresztüli meghajtás
nn Hosszirányú adagolóegység
a folyamatos adagolásért
nn Elforgatható kivitelű aprító a
mindkét oldalon rugalmasan
végezhető munkáért
nn Rádiós távirányítón
keresztüli vezérlés
nn A nagyméretű, hosszirányú
szerelvénynek köszönhetően a
terjedelmes munkadarabok is
egyszerűen feldolgozhatók
nn Az anyagkivezetés
külön megvásárolható
szállítószalagon is lehetséges

Tocatoare cu motor
propriu montate pe tren
de rulare cu şenile
nn Domeniu de utilizare: Tufăriş şi
buşteni în funcţie de model, cu
diametrul de până la 800 mm
nn Tocător mobil pe mecanism
de rulare cu şenile pentru
terenuri accidentate şi dificile
nn Acţionare prin motor
auxiliar de mare putere
nn Mecanism de alimentare
longitudinal pentru
alimentare continuă
nn Tocător montat cu posibilitate
de rotire pentru lucrul
flexibil, pe ambele părţi
nn Comandare prin telecomandă
cu sistem radio
nn Mecanismul de alimentare
longitudinal, generos
dimensionat permite procesarea
materialului voluminos
nn Evacuarea opţională a
materialului prin intermediul
benzii transportoare
HEM 540
DL

Teljesítmény

HEM 561
DL

Potenţialul performanţelor

Keményfa (cm)

Lemn de esenţă tare (în cm)

42

42

Puhafa (cm)

Lemn de esenţă moale (în cm)

56

56

Max. áteresztés
(ömlesztett köbméter)

Debit până la cca.
(în metri cubi)

120

150

Garatméret

Deschiderea de admisie

Szélesség (mm)

Lăţime de admisie (mm)

790

1000

Magasság (mm)

Înălţime de admisie (mm)

650

650

Erőforrás

Mecanism principal de
acţionare

Normál dízelmotor

Motor Diesel standard

CAT C7.1
EU Stage IV

Mercedes-Benz OM 471 LA
EU Stage IV

Teljesítmény (kW/LE)

Putere (în kW/CP)

225/306

360/490
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Lánctalpra szerelhető változatok
Tocatoare cu motor propriu montate pe tren de rulare cu şenile

HEM 700
DL

HEM 820
DL

50

60

70

80

220

300

1000

1200

700

820

Mercedes-Benz OM 471 LA
EU Stage IV

Mercedes-Benz OM 473 LA
EU Stage IV

460/625

460/625
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Aprítók Tocătoare de lemne

Aprítók

Tehnică staţionară cu
actionare electrica

nn Felhasználási terület: ág és
hengeres fa, típusváltozattól
függően legfeljebb
700 mm-es átmérőig
nn Egyedi berendezésekhez
is hozzáigazítható
nn Elektromos motoron
keresztüli meghajtás, akár
450 kW teljesítményig
nn Választható hangszigetelő
rendszer
nn Masszív acélfelépítmény

nn Domeniu de utilizare: Tufăriş şi
buşteni în funcţie de model, cu
diametrul de până la 700 mm
nn Adaptare la construcţia
individuală a sistemului
nn Acţionare prin motor electric cu
o putere de până la 450 kW
nn Dispozitiv opţional de
protecţie fonică
nn Substructură robustă din oţel

HE 360
StA

HE 561
StA

Teljesítmény

Potenţialul performanţelor

Keményfa (cm)

Lemn de esenţă tare (în cm)

27

Puhafa (cm)

Lemn de esenţă moale (în cm)

32

56

Max. áteresztés
(ömlesztett köbméter)

Debit până la cca.
(în metri cubi)

60

150

Garatméret

Deschiderea de admisie

Szélesség (mm)

Lăţime de admisie (mm)

800

1000

Magasság (mm)

Înălţime de admisie (mm)

320

650

Erőforrás

Mecanism principal de
acţionare

Hajtásteljesítmény

Putere de acţionare

400 V – 50 Hz; IP55, IE3

160 kW
400 V – 50 Hz; IP55, IE3

Teljesítmény (kW/LE)

Putere (în kW/CP)

55 – 110

160 – 250

20

42

Helyhez kötött változatok
Tehnică staţionară cu actionare electrica
3

6

2

1

4
5

1

Behúzás

1

Dispozitiv de alimentare

2

Fő erőforrás és hidraulikus rendszer a behúzáshoz és az esetleges segédfunkciókhoz

2

Motor principal şi sistem hidraulic pentru
alimentare şi eventuale funcţii auxiliare

3

Fő hajtómű: különösen hatékony és karbantartást gyakorlatilag egyáltalán nem igényel

3

Sistem de acţionare principal, randament
mare, aproape că nu necesită întreţinere

4

A gyűjtőszalag a behúzó mechanizmus és a
aprító alatt nyert elhelyezést

4

Bandă colectoare sub sistemul de alimentare şi tocător

5

Alsó behúzóhenger

5

Valţ alimentator inferior

6

Kézi hidraulikus szivattyúval működtetett
motorházfedél

6

Pompă hidraulică manuală pentru partea
superioară a capotei motorului

HE 700
StA

50
70
220

1000
700

200 kW
400 V – 50 Hz; IP55, IE3
200 – 450
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Aprítók Tocătoare de lemne

Zárt változatok închis
Előnyök:
·· Kevesebb hosszú
darab a ágaprításnál
Avantaje:
·· Reducerea surplusurilor
de lungime la tăierea
tufelor

Nyitott változatok deschis
Előnyök:
·· Kevesebb apríték és
durvább apríték esetén is
hatékony aprítékáramlás
Avantaje:
·· Reducerea cantităţii
de particule fine şi
caracteristică bună de
evacuare a aşchiilor la
tăierea deşeurilor grosiere

Spirális késelrendezéses változatok Helix
Előnyök:
·· Rönk és fűrészipari
hulladék aprításakor is
különösen csendes és
egyenletes működés
Avantaje:
·· Funcţionare foarte
silenţioasă, fără şocuri
la tocarea buştenilor şi a
deşeurilor rezultate la tăiere

22

Aprító dobok Tamburi pentru tocat

H1 H1
Előnyök:
·· Nagyobb méretű apríték kevés
porfrakcióval
·· Optimalizált aprítékáramlás
·· A cserélehtő előtétekkel a késelőfogás mértéke gyorsan állítható
Avantaje:
·· Tăierea deşeurilor grosiere cu o cantitate foarte
mică de particule fine
·· Evacuare optimizată a aşchiilor
·· Reglare rapidă a distanţei de separare prin pene

Kés előfogás (az aprító dobtól a késélig terjedő távolság)
Separare

(distanţa de la corpul tamburului pentru tocat la tăişul cuţitului)

Felső szorító elem
Element de fixare
superior

Alsó szorító elem
Element de fixare inferior

A kés előfogás meghosszabbítható
módosított felső szorító elem és
módosított ellenkés használatával:

Alapméret:
20 mm
Dimensiune
standard
20 mm

20 mm

20

Ellenkés
Contracuţit

mm

Penge
Lame

Distanţa de separare poate fi mărită
şi prin utilizarea unui alt element de
fixare superior şi unui alt contracuţit:

25 mm

Egyedi méret:
25 mm
Dimensiune
specială
25 mm
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Biomassza-feldolgozás
Utilaje de procesare a biomasei

24

Mobiltechnológia Tehnică mobilă
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Biomassza-feldolgozás Utilaje de procesare a biomasei

Tandem pótkocsira
szerelhető változatok

Utilaje montate pe
remorca tractabila

nn Felhasználási területek: kom-

nn Domenii de utilizare:
Compostare (deşeuri vegetale,
deşeuri bio), mărunţirea
suplimentară a substratului
din instalaţiile de biogaz,
buşteni, rădăcini, lemn uscat
nn Montare pe remorca
cu axă centrală
nn Easy system pentru înlocuirea
simplă a uneltelor de către
o singură persoană
nn Sistem automat JES pentru
regim de funcţionare economic
nn Sistem de comandă Varioflex
pentru turaţia optimă a rotorului
nn Domenii de utilizare variate
datorită sistemului de
acţionare Twin-Gear
nn Sistem de protectie la impact IPS
nn Sunt posibile diferite variante
de remorci cu axe centrale

nn
nn

nn
nn

nn

nn
nn

posztálás (zöldhulladék, szerves
hulladék), alsó rétegek utólagos
aprítása biogáz üzemekben, ág,
gyökérzet, fűrészipari hulladék
Tandem pótkocsira szerelt felépítmény
Az Easy rendszernek köszönhetően mindössze egyetlen személy
is elvégezheti a szerszámcserét
Automatikus JES rendszer a
gazdaságos üzemeltetésért
Varioflex vezérlés a forgórész optimális fordulatszáma érdekében
A Twin Gear meghajtásnak
köszönhetően számos területen felhasználható
IPS törésvédelem
Különféle tandem pótkocsikra is felszerelhető

BA 615
D

BA 725
D/DXL

Teljesítmény

Potenţialul performanţelor

Zöldhulladék
(ömlesztett köbméter)

Deşeuri vegetale
(în metri cubi)

80

170

Fakéreg (ömlesztett köbméter)

Scoarţă (în metri cubi)

140

220

Fűrészipari hulladék (ömlesztett
köbméter)

Lemn uscat (în metri cubi)

50

110

Háztartási hulladék
(ömlesztett köbméter)

Deşeuri menajere
(în metri cubi)

–

–

Behúzás

Dispozitiv de alimentare

Szélesség (mm)

Lăţime de admisie (mm)

1200

1500

Magasság (mm)

Înălţime de admisie (mm)

615

820

Hasznos betöltési hossz (mm)

Lungime liberă de evacuare (mm)

3800

4000(D) 5000(DXL)

Garat térfogata (m³)

Capacitate buncăr (m³)

4,5

6(D) 8(DXL)

Főhajtás

Mecanism principal de
acţionare

Normál dízelmotor

Motor Diesel standard

Caterpillar C7.1

Mercedes-Benz OM
471 LA
EU Stage IV

Teljesítmény (kW/LE)

Putere (în kW/CP)

225/306

390/530
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Tandem pótkocsira szerelhető változatok
Utilaje montate pe remorca tractabila
5

6

4

1
2

3
1

A menetirány szerinti bal oldalon: üzemanyag- (550 l) és AdBlue tartály (60 l)

1

În sensul de deplasare spre stânga:
rezervor de combustibil (550 l) şi rezervor
AdBlue (60 l)

2

Rendkívül hatékony behúzó mechanizmus
állítható magasságú felső hengerrel és
belső erőátviteli rendszerrel

2

Alimentare foarte eficientă cu valţ superior,
actionat cu reductor interior

3

Egyszerű felépítésű főhajtómű (530 LE)
feszítőberendezéssel ellátott ékszíjjal

3

Acţionare principală simplă (530 CP) prin
curele trapezoidale compuse, cu dispozitiv de
întindere

4

Masszív, nehéz kalapácsok cserélhető
szerszámokkal, alapváltozatban feles
(16 verőfejes), választhatóan pedig teljes
(32 verőfejes) felszereltséggel

4

Ciocane robuste, grele, cu unelte interschimbabile, semiechipare standard (16 ciocane),
echipare completă opţională (32 de ciocare)

5

Egyszerűen kicserélhető kétrészes szűrőkosár

5

Înlocuire simplă a sitei formata din două
componente

6

Oldalirányban elforgatható kihordószalag
kidobótoronnyal

6

Bandă de evacuare pivotabilă lateral, cu
canal de evacuare

BA 915
D

BA 965
D/DXL

170

270

210

350

–

170

–

280

1500

1620

900

960

4500

4700

7,5

7(D) 10(DXL)

Mercedes-Benz OM 471 LA
EU Stage IV

Mercedes-Benz OM 473 LA
EU Stage IV

390/530

460/625
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Biomassza-feldolgozás Utilaje de procesare a biomasei

Nyerges pótkocsira
szerelhető változatok

Utilaje montate pe
semiremorca

nn Felhasználási terület: komposztálás (zöldhulladék, szerves
hulladék), alsó rétegek utólagos
aprítása biogáz üzemekben, ág,
gyökérzet, fűrészipari hulladék
nn Számos különféle nyergesvontatóval szállítható
nn IPS törésvédelem
nn Varioflex vezérlés a forgórész
optimális fordulatszáma érdekében
nn Az Easy rendszernek köszönhetően a szerszámcserét mindössze
egyetlen személy is elvégezheti
nn A Twin Gear meghajtással különböző
felhasználási területeken is optimális
fordulatszámmal működik a forgórész
nn Extra hosszú szalagteknő a DXL
típusváltozatnál a folyamatos
anyagáramlás érdekében
nn A nagy megengedett össztömegnek köszönhetően sokféle
felszereltség választható

nn Domenii de utilizare:
compostare ( deseuri vegetale,
deseuri bio) maruntirea
suplimentara a substratului
in instalatiile de biogas,
busteni, radacini, lemn uscat
nn Tractabila dupa cap tractor
nn Sistem de protectie la impact IPS
nn Sistem de comanda Varioflex
pentru turatie optima a rotorului
nn Easy system pentru inlocuirea
simpla a uneltelor de tocare
de catre o singura persoana
nn Domenii de utilizare variate
datorita sistemului de
actionare Twin-Gear
nn Modelul DXL are banda de
evacuare foarte lunga, asigura
o evacuare optima a tocaturii
nn Masa maxima autorizata
mare permite o gama larga
de echipamente optionale
BA 725
D/DXL

BA 965
DXL

Teljesítmény

Potenţialul performanţelor

Zöldhulladék
(ömlesztett köbméter)

Deşeuri vegetale
(în metri cubi)

170

270

Fakéreg (ömlesztett köbméter)

Scoarţă (în metri cubi)

220

350

Fűrészipari hulladék (ömlesztett Lemn uscat (în metri cubi)
köbméter)

110

170

Háztartási hulladék
(ömlesztett köbméter)

Deşeuri menajere
(în metri cubi)

–

280

Garatméret

Dispozitiv de alimentare

Szélesség (mm)

Lăţime de admisie (mm)

1500

1620

Magasság (mm)

Înălţime de admisie (mm)

820

960

Hasznos betöltési hossz (mm)

Lungime liberă de evacuare
(mm)

4000(D) 5000(DXL)

6000

Garat térfogata (m³)

Capacitate buncăr (m³)

6(D) 8(DXL)

10

Erőforrás

Mecanism principal de
acţionare

Normál dízelmotor

Motor Diesel standard

Mercedes-Benz OM 471 LA
EU Stage IV

CAT C18
Tier 2

Teljesítmény (kW/LE)

Putere (în kW/CP)

390/530

571/776
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Nyerges pótkocsira szerelhető változatok
Utilaje montate pe semiremorca

29

Biomassza-feldolgozás Deşeuri menajere (în metri cubi)

Lánctalpra szerelhető
változatok

Utilaje montate pe tren
de rulare cu şenile

nn Felhasználási terület:
komposztálás (zöldhulladék,
szerves hulladék), alsó rétegek
utólagos aprítása biogáz
üzemekben, ág, gyökérzet,
fűrészipari hulladék
nn Lánctalpas változatok nehéz
terepen és rossz minőségű talajon
végzendő munkálatokhoz
nn IPS törésvédelem
nn Varioflex vezérlés a
forgórész optimális
fordulatszáma érdekében
nn Az Easy rendszernek
köszönhetően mindössze
egyetlen személy is elvégezheti
a szerszámcserét
nn A Twin Gear meghajtásnak
köszönhetően számos
területen felhasználható

nn Domeniu de utilizare:
Compostare (deşeuri vegetale,
deşeuri bio), mărunţirea
suplimentară a substratului
din instalaţiile de biogaz,
buşteni, rădăcini, lemn uscat
nn Mecanism de rulare cu
şenile pentru terenuri
accidentate şi dificile
nn Siguranţă la rupere IPS
nn Sistem de comandă Varioflex
pentru turaţia optimă a motorului
nn Easy system pentru înlocuirea
simplă a uneltelor de către
o singură persoană
nn Domenii de utilizare variate
datorită sistemului de
acţionare Twin-Gear

BA 615
D

Teljesítmény

Potenţialul performanţelor

Zöldhulladék
(ömlesztett köbméter)

Deşeuri vegetale (în metri cubi)

BA 725
D

80

170

Fakéreg (ömlesztett köbméter) Scoarţă (în metri cubi)

140

220

Fűrészipari hulladék (ömlesztett köbméter)

Lemn uscat (în metri cubi)

50

110

Háztartási hulladék
(ömlesztett köbméter)

Deşeuri menajere
(în metri cubi)

Garatméret

Dispozitiv de alimentare

Szélesség (mm)

Lăţime de admisie (mm)

1200

1500

Magasság (mm)

Înălţime de admisie (mm)

615

820

Hasznos betöltési hossz (mm)

Lungime liberă de evacuare (mm)

3250

3345

Garat térfogata (m³)

Capacitate buncăr (m³)

4,5

6

Erőforrás

Mecanism principal de
acţionare

Normál dízelmotor

Motor Diesel standard

Caterpillar C7.1

Mercedes-Benz OM 471 LA
EU Stage IV

Teljesítmény (kW/LE)

Putere (în kW/CP)

225/306

390/530

–

Lánctalpra szerelhető változatok
Utilaje montate pe tren de rulare cu şenile

BA 965
DXL

270
350
170
280

1620
960
6000
10

CAT C18
Tier 2
571/776
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Biomassza-feldolgozás Utilaje de procesare a biomasei

Biomassza-feldolgozás

Utilaje de procesare
a biomasei

nn Felhasználási terület:
komposztálás (zöldhulladék,
szerves hulladék), alsó
rétegek utólagos aprítása
biogáz üzemekben
nn Egyedi berendezésekhez
is hozzáigazítható
nn Elektromos motoron
keresztüli meghajtás, akár
315 kW teljesítményig
nn Az Easy rendszernek
köszönhetően mindössze
egyetlen személy is elvégezheti
a szerszámcserét
nn A Twin Gear meghajtással
különböző felhasználási
területeken is optimális
fordulatszámmal
működik a forgórész
nn Választható hangszigetelő
rendszer
nn Masszív acélfelépítmény

nn Domeniu de utilizare:
Compostare (deşeuri vegetale,
deşeuri bio), mărunţirea
suplimentară a substratului
din instalaţiile de biogaz
nn Adaptare la construcţia
individuală a sistemului
nn Acţionare prin electromotor cu
o putere de până la 315 kW
nn Easy system pentru înlocuirea
simplă a uneltelor de către
o singură persoană
nn Domenii de utilizare variate
datorită sistemului de
acţionare Twin-Gear cu
turaţie optimă a rotorului
nn Dispozitiv opţional de
protecţie fonică
nn Substructură robustă din oţel

BA 615
E

BA 725
E

Teljesítmény

Potenţialul performanţelor

Zöldhulladék (ömlesztett
köbméter)

Deşeuri vegetale (în metri
cubi)

80

170

Fakéreg (ömlesztett köbméter)

Scoarţă (în metri cubi)

140

220

Fűrészüzemi hulladék (ömlesztett köbméter)

Lemn uscat (în metri cubi)

50

110

Garatméret

Dispozitiv de alimentare

Szélesség (mm)

Lăţime de admisie (mm)

1200

1500

Magasság (mm)

Înălţime de admisie (mm)

615

820

Hasznos betöltési hossz (mm)

Lungime liberă de evacuare
(mm)

3800

4000

Garat térfogata (m³)

Capacitate buncăr (m³)

4,5

6

Erőforrás

Mecanism principal de
acţionare

Normál dízelmotor

Motor Diesel standard

90 kW
400 V – 50 Hz; IP55, IE3

200 kW
400 V – 50 Hz; IP55, IE3

Teljesítmény (kW/LE)

Putere (în kW/CP)

90 – 132

250 – 315

Helyhez kötött változatok Tehnică staţionară
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Biomassza-feldolgozás Utilaje de procesare a biomasei

easy rendszer easy system
easycut

easyfit

Kopófej
Cap de uzură

Kopófej
Cap de uzură

Penge Lame
Szorító elem,
egyenletes forgácsáramlás
Piesă de strângere,
evacuare simplă a
aşchiilor

Penge
Lame
Szorító elem
Easy felületkeményítéssel
Element de fixare
Blindaj Easy

HK fej
Cap HK

Kalapácsfej
Ciocane

Kalapácsfej
Ciocane

easyguard

easycover

Védőelem
Protecţie

Fedél
Capac

CC fej
Cap CC
Penge
Lame

Főbb jellemzők brief facts
nn 35-ös és 50-es méretű
kalapácstengelyekhez
nn Egyszemélyes összeszerelés
és egyszerű karbantartás
a segédeszközökkel
nn Jelentősen megnövelt
pengeélettartam
nn Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
nn Megnövelt áteresztőképesség
nn Cserélhető kopófej

34

nn Pentru tije de ciocan de 35 şi 50
nn Montare cu o singură persoană
şi cea mai simplă întreţinere
datorită asistenţei la montare
nn Durabilitate extrem de
mare a tăişului lamelor
nn Consum redus de combustibil
nn Randament mare
nn Cap de uzură
interschimbabil

Szerszámelrendezés Alocarea uneltelor

Szerszámok
Unelte

Elhelyezés
Alocare

Fordulatszám

Turație

easyfit + easycover

easyfit + easyguard

easycut + easycover

easyfit

Twin Gear nélkül
Fără Twin Gear
Twin Gear gyors
Twin Gear rapid
Twin Gear lassú
Twin Gear lent

Twin Gear nélkül –
korlátozott üzemeltetést
tesz lehetővé
fără Twin Gear –
alocare permisă limitat

Twin Gear gyors –
korlátozott üzemeltetést
tesz lehetővé
Twin Gear rapid –
alocare permisă limitat
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Maradjon mindig naprakész, és kövessen minket:
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