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ДРОБИЛКА ЗА ДЪРВЕСИНА vermeer BC190XL

УЛЕСНЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Минимално сервизно обслужване.Основните точ-
ки за гресиране на лагерите са достъпни отвън. 
Автоматизирано динамично регулиране на опъ-
ването на ремъка без необходимост от настройка 
от оператор. Самият ремък се сменя лесно и без 
инструменти. Бърз достъп до всички системи, поз-
воляващ цялостно обслужване без неудобства и с 
пространство за работа

ДРОБЕНЕ БЕЗ КОМПРОМИСИ
С куплирания двигател Кubota 48 к.с. (35,9 kW) към 
76 cm диск с 4 ножа BC190XL се справя с диаметри 
до 20 cm, като изхвърля материала на разстояние 
от 10 до 12 метра при ниво на шума до 120 dB(a).

ПОДАВАНЕ
Изключителният размер на захранващия отвор - 
20 x 30.5 cm, два големи хоризонтални вала, раз-
полжени с отместване, и Smart Feed автореверс 
функцията контролират капацитета и силата за 
извършване на необходимата ви работа.

БУТОН СТАРТ НА РАБОТА
Автоматичният старт на режещия диск при натис-
кане на старт-бутона осигурява удобно опериране 
и позволява стартиране на двигателя без товар за 
повишена дълготрайност на машината.

БЕЗОПАСНОСТ ЗА ОПЕРАТОРА
Горната 4-позиционна предпазна рамка осигуря-
ва контрол на оператора с избор за спиране на 
подаването и на движение напред и назад. Па-
тентованата долна предпазна рамка е прецизно 
разположена и позволява на оператора спиране 
на подаването - по желание или автоматично при
извънредна ситуация.

СЪЗДАДЕНА ДА УСТОИ
Пазарен лидер при голямогабаритните режещи
дискови машини, с лагери, дискове, задвижваща
и захранваща система, монтирани на здраво сто-
манено тяло за осигуряване на необходимата ви
производителност.
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

ЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА
Брой на захранващи валове: 2
Диаметър на горния захранващ вал: 40 cm
Диаметър на долния захранващ вал: 26 cm
Ориентация: Хоризонтална
Сила на захващане: 290 kg
Разстояние до режещия диск: 32 cm

ЗАХРАНВАЩА МАСА
Широчина: 109 cm
Разстояние от център на захранващия вал до края на 
масата: 167 cm
Разстояние от масата до земята: 72 cm

ШАСИ
Светлини: Да
Ос/Окачване: Alko Plus 1500 kg
Гуми: 175R14C8PR
Ръчна спирачка: Механична

ОПЦИИ
Цвят по избор
Удължена гаранция
Vermeer Confidence Plus® система за защита

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обща маса: 1450 kg
Маса (теглич): 75 kg
Дължина (транспортна): 350 cm
Широчина (транспортна): 155 cm
Височина (транспортна): 240 cm
Широчина на захранващ отвор: 30 cm
Височина на захранващ отвор: 20 cm

ДВИГАТЕЛ
Производител и модел: Kubota V2203-M-E3B
Гориво: Дизел
Макс. мощност: 48,1 к.с (35.9 kW)
Макс. въртящ момент: 145 Nm
Брой цилиндри: 4
Охлаждане: Течно
Ниво на шум: 120 dB(a)

РЕЗЕРВОАРИ
Горивен резервоар: 56 l
Хидравличен резервоар: 22,7 l

ИЗХОДЯЩ ОТВОР ЗА МАТЕРИАЛ
Височина на изходящия отвор: 246 cm

РЕЖЕЩ ДИСК
Маса: 120 kg
Широчина: 305 mm
Диаметър: 760 mm
Скорост: 1480 об/мин.
Ножове: 4 броя, стомана А8
Заключващи механизми: 4
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