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ДРОБИЛКА ЗА ДЪРВЕСИНА VERMEER BC1500

ПОЕМЕТЕ КОНТОЛА
С помощта на дистанционното управление Tree 
Commander продуктивността се повишава, поз-
волявайки на оператора да работи от разстояние. 
Дистанционното може да се носи от работещия 
или да се монтира директно на машината, използ-
вана за захранване на дробилката.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
При активиране на функцията ECOIDLE ™ оборо-
тите на двигателя автоматично се понижават до 
предварително зададени след една или пет мину-
ти неизползване на машината с цел икономия на 
гориво при неналичен материал за раздробяване. 
Така се редуцират шумът и отделените емисии.

ПЛАВНО ПОДАВАНЕ
Вертикалните захранващи валове със спирало-
видни рейки подпомагат задържането на матери-
ала върху захранващата маса, което намалява 
вибрациите, ударите и цялостното натоварване на 
машината.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Системата за мониторинг на двигателя SmartFeed 
следи оборотите и автоматично спира подаване-
то и обръща посоката на захранващите валове за 
повишаване на производителността. Tази система 
следи за задръстване на захранващите валове и 
направлява материала автоматично, без необхо-
димост от намеса на оператор.

ЛЕСНО ПОВДИГАНЕ НА ТЕЖКИ 
МАТЕРИАЛИ
Опцията за лебедка позволява да се преместват 
големи трупи без усилия. С дължина на въжето от 
45 m лебедката моге да се придвижва трупи с маса 
до 900 kg и автоматично да ги повдига до захран-
ващата маса.

БЕЗОПАСНОСТ ЗА ОПЕРАТОРА
Монтираната над захранващата маса, 4-пози-
ционната горна рамка за контрол на подаването 
предоставя на оператора възможност да спира 
захранващите валове, като управлява движение-
то напред и назад. Аналогично долната предпазна 
рамка може да се активира с крак за спиране на 
подаването.
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дължина:4550 mm
Височина: 2640 mm
Широчина: 2180 mm
Маса (без лебедка): 3397 kg
Маса (с лебедка): 3524 kg

ДВИГАТЕЛ ОПЦИЯ 1
Производител/Модел: Cummins QSF3.8L Tier 4 Final
Макс. мощност: 130 к.с (97 kW)
maкс. въртящ момент: 488 Nm
Гориво: Дизел
Брой цилиндри: 4

ДВИГАТЕЛ ОПЦИЯ 2
Производител/Модел: John Deere 4045H Tier 3
Макс. мощност: 125 к.с. (93 кВ)
maкс. въртящ момент: 481 Nm
Гориво: Дизел
Брой цилиндри: 4
Свържете се с местния представител на Vermeer по отноше-
ние на възможния избор на двигател за вашата страна.

ЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА
Макс. диаметър на материала: 381 mm
Височина на входящи отвор: 465 mm
Широчина на входящия отвор: 400 mm
Ориентация на захранващите валове: Вертикална
Височина на захранващата маса: 813 mm
maкс. скорост на подаване: 38.1 m/min
Диаметър на захранващите валове: 533 mm

РЕЖЕЩА СИСТЕМА
Скорост на въртена на барабан: 2208 об/мин.
Диаметър на режещия барабан: 600 mm
Дебелина на барабан: 9,5 mm
Ножове: 2 броя -16 mm x 127 mm x 203 mm
Задействане: Съединител

РЕЗЕРВОАРИ/ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА
Горивен резервоар: 170 l
Макс. дебит на хидравличната система: 20.8 l/min
Резервоар AdBlue: 18.9 l
Светлини: Диодни - отпред, отзад, странични, спирачки

ШАСИ/СПИРАЧКИ
Рама: 64 mm Z-образна, 178 mm
Гуми: LT285/75R16 LR E
Ос/Окачване: Торсионно

ИЗХОДЯЩА СИСТЕМА
Височина на изходящия отвор: 2642 mm
Ъгъл на завъртане: 270°

ОПЦИИ
Tree Commander™ дистанционно управление
Удължена гаранция
Цвят по избор
Планирано обслужване
Vermeer Confidence Plus® програма за защита
Лебедка
Хидравлично управление на изходящия отвор
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