
MKS Plus szárzúzó 50-110 LE

3* cm6* cm

1 Szabadonfutó hajtómű, a szíjhajtás házának külső oldalára szerelve
2 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás) 
3 II. kategóriás hárompont-függesztés
4 Munkaeszköz: Kalapács-kések
5 Hidraulikus vízszintes irányú elmozdítás

6
A géptest a függőleges síkban -65º tól + 90ºig hidraulikusan 
elforgatható

7
Mechanikus biztonsági kapcsoló akadályra történő 
ráfutás esetére

8
Robosztus kettős paralelogramma felfüggesztés a géptest
dőlésszögének szabályozása céljából

9 Cserélhető kettős palást lemez (alapfelszereltség)
10 Elől fém-, hátul gumi védőfüggöny
11 Hidraulikus rögzítés vertikális és horizontális irányban 
12 Állítható magasságú támasztóhenger
13 Dupla belső csapágyazású támasztóhenger (alapfelszerelés)

14
Cserélhető csúszótalpak (alapfelszer.), HARDOX
cserélhető csúszótalp (opció)

15 Egyszerű karbantartás – kenés
16 Tárolást segítő támasztólábak
17 Szabályozott úszó pozíció
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50

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG ++

SZŐLÉSZET +

ÜLTETVÉNY ++

ZÖLD FELÜLETEK +++

MKS PLUS típusú professzionális szárzúzó hajtóműve a hajtás-ház külső oldalán helyezkedik

el. A berendezés lágy szárú növények, alacsony cserjék és növénytakaróval borított
egyenetlen területek szármaradványainak zúzására alkalmas. A hajtás-házra szerelt

tengelykapcsoló által a szárzúzó a traktor hossztengelyétől oldalirányba nagyobb mértékben
kitéríthető, illetve a kardántengely elhajlásának mértéke is kisebb. A szárzúzó teste a

függőleges síkban felfelé +90º-ban, lefelé - 65º-ban billenthető, illetve oldalirányban a

traktor nyomvonalán kívülre helyezhető, ezáltal kitűnően alkalmas töltések talajtakaró
növényzetének, gátak, árkok, és egyéb egyenetlen-, különösen lejtős területek intenzív
ápolására. A függőleges síkban történő forgatás és a vízszintes síkban történő oldalirányú
elmozdítás biztosítására a berendezést üzemeltető erőgépnek két pár hidraulika

csatlakozóval kell rendelkeznie. A robosztus kialakítás és a cserélhető kettős borító lemez

minőségi munkavégzést, tartósságot és hosszú élettartamot biztosít nehéz
munkakörülmények mellet is. A berendezés mechanikus biztonsági szerkezettel rendelkezik,

amely megakadályozza a gép károsodását abban az esetben, ha az akadályra futna. A

szárzúzó a traktor mögé csatlakoztatható. EURO vagy PROFI MEGA típusú frontálisan
függesztett szárzúzókkal kombinálva kiterjedt területeken történő munkavégzésre is

alkalmas. E gépkapcsolatokkal egy menetben akár 5 méter szélességben is végezhetünk
szárzúzást. Az MKS PLUS típusú szárzúzóba beépített duplaspirálos rotor által a gép
energiafelhasználása kisebb, a szükséges traktorteljesítmény alacsonyabb, üzeme
csendesebb, továbbá a csapágyak és részegységek igénybevétele is mérsékeltebb.
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MKS Plus szárzúzó

Modell MKS plus 160 MKS plus 190 MKS plus 225

Munkaszélesség [cm] 162 192 227

INO Vibration control ○ ○ ○
II. kategóriás hátsó hárompont-függesztés ● ● ●

Teljesítmény igény  [kW/LE] 35-50/50-70 53-70/70-95 60-80/80-110

A traktor minimális tömege [kg] ** 2500 2700 2900

A traktor minimális szélessége [cm]** 180 200 200

Kalapács-kések száma [db]]  ● 20 24 28

Y- kések száma [db]  ○ 40 48 56

Vágás magasság MIN-MAX [mm] 30-85 30-85 30-85

Cserélhető kettős palást lemez ● ● ●
Dupla belső csapágyazású támasztóhenger ● ● ●

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● ●
Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ -- -- --

Speciális kardántengely ○ ○ ○
Munkaszélesség A [cm] 162 192 227

Kinyúlás B [cm] 200 200 200

Kinyúlás C [cm] 9 9 9

Kinyúlás D [cm] 270 300 335

Kinyúlás E [cm] 160 190 225

Szélesség [cm] 197 243 278

Tömeg [kg] 659 746 824

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően ** Ajánlott érték
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