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AUTOFEED II CONTROL SYSTEM
Системата за контрол на подаването следи оборо-
тите на двигателя и автоматично спира захранва-
щите валове, като подпомага процеса на работа.

СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ
Долният и страничните лостове около коша са 
удобно разположени и позволяват на оператора да 
активира спиране на подаването - по желание или 
автоматично при извънредна ситуация. 

ОБЕМЕН КОШ И ОТВОР
BC160XL има входящ отвор с размери 16х20 cm 
за висока производителност, избягвайки необхо-
димостта от предварително нарязване на клоните 
преди обработка. 

КОМПАКТЕН ДИЗАЙН
С тегло от само 750 kg и транспортна дължина от 
276 cm, BC160XL е удобна за малки площадки,оси-
гурявайки възможност да се обработват по-големи 
материали. Изходящият отвор намалява работна-
та си височина от 248 cm до 193 cm за транспорт.

ВЪРТЯЩА СЕ НА 360° ОСНОВА
Позволява позиционирането на дробилката с лице 
към мястото на материала за лесно подаване и 
повишаване на безопасността по време на работа 
далеч от пътното платно, предпазвайки оператора 
от автомобилния трафик.

ДВА ЗАХРАНВАЩИ ВАЛА
Двата хоризонтални захранващи вала повишават 
производителността на машината, захващайки и 
подавайки материала към диска, като подпомагат 
счупването на страничните клони.
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маса: 750 kg
Маса (теглич): 46 kg
Дължина (транспортна): 276 cm
Широчина: 155 cm
Височина (транспортна): 248 cm
Широчина на захранващия отвор: 20 cm
Височина на захранващия отвор: 16 cm

ДВИГАТЕЛ
Производител и модел: Kohler KDW1003
Гориво: Дизел
Мощност: 26 к.с. (19.4 kW)
Макс. въртящ момент: 59 Nm
Брой цилиндри: 3
Охлаждане: Водно
Ниво на шум: 121 dB(a)

РЕЗЕРВОАРИ
Горивен резервоар: 18 l
Хидравличен резервоар: 18l

ИЗХОДЯЩ ОТВОР ЗА МАТЕРИАЛ
Височина на изходящия отвор: 248 cm

РЕЖЕЩ ДИСК
Маса: 86 kg
Широчина: 60 kg
Диаметър: 60 cm
Скорост: 1800 об/мин.
Ножове: 3, стоманаA8
Заключващи механизми: 2

ЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА
Брой захранващи валове: 2
Диаметър на захранващия вал: 20 cm
Ориентация: Хоризонтална
Сила на захващане: 300 kg
Разстояние до режещия диск: 4.1 kg

ЗАХРАНВАЩА МАСА
Широчина: 107 cm
Разстояние от център на захр. вал до края на масата: 155 cm
Разстояние от масата до земята: 77 cm

ШАСИ
Ос: 12 V EC Compiliant
Ос/окачване: Alko Euro +900, гумено-торсионно
Ръчна спирачка: Барабанна
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