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ИНТЕЛИГЕНТНО ЗАХРАНВАНЕ
SmartFeed - системата за контрол на подаването 
- следи оборотите на двигателя и автоматично спи-
ра захранващите валове, като подпомага процеса 
на работa.

ДВОЙКА ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАХРАН-
ВАЩИ ВАЛОВЕ
Долният захранващ вал е разположен с отстъп 
спрямо горния за по-лесно захранване на дробил-
ката с материал.

МОЩНО ПРЕДСТАВЯНЕ
Двигателят разполага с 66 к.с. (49,2 kW) за едно 
отлично представяне.

КОМПАКТНИ РАЗМЕРИ И МАСА
Оборудвана с всички опции и пълен резервоар 
машината тежи по-малко от 2000 kg. Относително 
ниското тегло редуцира натоварването при тегле-
не, а широчината от 1,9 m на ремаркето осигурява 
добра видимост при завиване.

OПЦИЯ 180° ВЪРТЯЩ ПРЪСТЕН
Въртенето позволява захранващата маса да се 
ориентира към материала за улесняване на пода-
ването и подпомага повишаването на производи-
телността и безопасността, особено при дейности 
край пътното платно.

ГОЛЯМ КЛИРЕНС
С наличните 36 cm под шасито и 26 cm под оста 
позволява на дробилката да се използва без опас-
ност от препятствията при теглене до работното 
място.
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

ДРОБИЛКА ЗА ДЪРВЕСИНА vermeer BC230XL

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маса: 1980 kg
Маса (теглич): 91 kg
Дължина (транспортна): 363 cm
Широчина: 188 cm
Височина (транспортна): 240 cm
Широчина на захранващия отвор: 35,5 cm
Височина на захранващия отвор: 23 cm

ДВИГАТЕЛ
Производител и модел: Kubota v2607T
Гориво: Дизел с ниско съдържание на сяра
Макс. мощност: 66 к.с. (49.2 kW)
Макс. въртящ момент: 215,8 Nm
Брой цилиндри: 4
Охлаждане: Водно/антифриз
Ниво на шум: 120 dB(a)

РЕЗЕРВОАРИ
Горивен резервоар: 55l
Хидравличен резервоар: 22.7 l

ИЗХОДЯЩ ОТВОР ЗА МАТЕРИАЛ
Височина на изходящия отвор: 205 cm

РЕЖЕЩ ДИСК
Маса: 150 kg
Широчина: 25 mm
Диаметър: 84 mm
Скорост: 1350 об/мин.
Ножове: 2 броя, стомана А8
Позиции на заключване: 2

ЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА
Брой на захранващи валове: 2
Диаметър на захранващ вал: 26 cm
Ориентация: Хоризонтална
Сила на захващане: 303 kg
Разстояние до режещия диск: 8 cm

ЗАХРАНВАЩА МАСА
Широчина: 122 cm
Разстояние от вала до края на масата: 165 cm
Разстояние от масата до земята: 75 cm

ОПЦИИ
Цвят по избор
Удължена гаранция
Система за защита vermeer Confidence Plus®


