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ДРОБИЛКА ЗА ДЪРВЕСИНА VERMEER BC2100XL

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Операторът на товарещата машина управлява и 
дробилката. От дистанционното управление се 
контролира движението напред, назад, спирането 
на захранващите валове, рестартиране на захран-
ващите валове, контрол на оборотите, спиране на 
двигателя и управление на хидравличното пози-
циониране на изхвърлящия отвор (ако е оборуд-
вано).

ОПЦИЯ ЛЕБЕДКА
Eлиминира необходимостта от носене на тежки 
материали към дробилката. Въжето на лебедката 
(45.7 m) може да тегли с усилие до 1814.9 kg, пра-
вейки лесно доставянето на трупите върху захран-
ващата маса.

ИНТЕЛИГЕНТНО ЗАХРАНВАНЕ
Патентованата система подпомага оператора, 
като намалява износването на основните компо-
ненти на двигателя. Контролиращата система сле-
ди оборотите на двигателя, като автоматично спи-
ра и реверсира захранващите валове при големи 
и твърди материали.

МОЩНО ПРЕДСТАВЯНЕ
Двигателят с мощност от 275 к.с. (205 kW) осигу-
рява вашите най-високи изисквания и в същото 
време покрива най-новите норми за екологичност.

УМНО ЗАХВАЩАНЕ
В момента, в който горният захранващ вал се дви-
жи свободно за 4 секунди, се повишава притиска-
щото налягане към материала. Това позволява 
горният вал лесно да се позиционира за макси-
мална сила на придъпване.

ДОЛЕН ЗАХРАНВАЩ ВАЛ
Долният захранващ вал е разположен с отмес-
тване спрямо горния на 27.4 cm. Така материалът 
по-лесно се изтегля, намалявайки необходимостта 
от ръчно повдигане на горния вал при материали с 
по-голям диаметър.
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

ДРОБИЛКА ЗА ДЪРВЕСИНА VERMEER BC2100XL
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Работна дължина (позициониране ): 6.6 m
Широчина: 243.2 cm
Височина (стандартен изхвърлящ отвор): 295.9 cm
Височина (регулируем изхв. отвор мин.): 279.4 cm
Височина (регулируем изхв. отвор макс.): 344.4 cm

ПРИ ДВИГАТЕЛ ОПЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ЕС
Маса (без стабилизатори): 7212.1 kg
Маса (със стабилизатори): 7348.1 kg
Маса (със стабилизатори и макара): 7974.1 kg
Производител и модел: Tier 4 Final Cummins QSB 6.7
Мощност: 275 к.с. (205.1 kW), 990 Nm
Гориво: Дизел
Брой цилиндри: 6
Охлаждане: Течно

ПРИ ДВИГАТЕЛ ОПЦИЯ INTerNATIONAL
Маса (със стабилизатори): 6803.9 kg
Маса (без стабилизатори): 6667.8 kg
Маса (със стабилизатори и лебедка): 7429.8 kg
Производител и модел: Tier 3 Cummins QSB 6.7L
Максимална мощност: 275 к.с.(205.1 kW), 990 Nm
Гориво: Дизел
Брой цилиндри: 6
Охлаждане: Течно

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА
Системно напрежение: 12 VDC

РЕЗЕРВОАРИ
Горивен резервоар: 246.1 l
Хидравличен резервоар: 90.9 l

ШАСИ
Профил: 6.4 cm x22.2 cm, C-канал
Гуми: 235/75R17.5 натоварване H
Оси/Окачване: Танденмен торсион - Dexter
Теглич: 3“ (7.6 cm)

РЕЖЕЩА СИСТЕМА
Барабан монтиран на съчмени лагери
Скорост на барабана: 1084 об/мин.
Входящ отвор на барабана: 54.6 cm x 71.1 cm
Ножове: 4

ЗАХРАНВАНЕ / РАЗТОВАРВАНЕ
Макс. диаметър на материала: 53.3 cm
Височина на захранващата маса: 99 cm
Височина на захранващия отвор: 61 cm
Дължина на захранващата маса: 153.7 cm
Широчина на захранващия отвор: 101.6 cm
Дължина на захранващата маса: 182.9 cm
Макс. скорост на подаване: 30.5 м/мин
Брой на захранващите валове: 2 хоризонтални
Височина на изхвърляне: 295.9 cm
Въртене на изходящия отвор: 270°
Диаметър горен захранващ вал: 48.3 cm
Диаметър долен захранващ вал: 28 cm

ОПЦИИ
Цвят по спецификация на клиента
Удължена гаранция
Превантивна подръжка
Регулируема височина на изходящия отвор
Дистанционно управление
Лебедка
Хидравлично управление на изходящия отвор
Планирано обслужване

ГАРАНЦИЯ
3 години/3000 часа удължена ограничена гаранция на 
лагерите на барабана, режещия барабан и оста
1 година/1000 часа гаранция на оборудването


