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A FORST típusú szárzúzók elsősorban erdészetekben és mezőgazdaságban
alkalmazhatók minden féle fa és fás szárú növényi maradványok zúzására, illetve

cserjék, kisebb fák eltávolítására amelyek törzsének átmérője nem haladja meg a

20 cm-t (Wolfram-Karbid anyagból készült kések esetében 25 cm). Előnye a

robosztus kialakítású rotor és a saját tengelye körül 360º-ban elfordulni képes
kalapács-kések. Az ily módon rögzített vágóelemek túlterhelés esetén
„befordulnak“ a rotor felé , ezáltal megelőzve a szerkezet sérülését. A szárzúzó a

minőségi zúzás érdekében szakaszonként cserélhető ellenkésekkel-, illetve a fa

törzsének lehető legjobb megközelíthetősége céljából hidraulikusan mozgatható
hátsó ajtóval szerelt. Ajánlott a berendezést állítható védő-terelő kerettel ellátni,
amely meggátolja, hogy a faágak a traktorra hulljanak, illetve hogy abban kárt
tegyenek.

1 Szabadonfutó reverzibilis hajtómű két oldali tengelykapcsolattal 

2

Robosztus rotor, amely  biztosítja a kalapács-kések védelmét – a 

vágóelemek túlterhelés esetén „befordulnak a rotorba“ , ezáltal 
megelőzve a sérülést

3
Robosztus, megerősített kovácsolt kalapács-kések, (Variáció: 
wolfram-karbid réteggel megerősített kalapács-kések)

4 Hidraulikusan nyitható hátsó ajtó
5 II. kategóriás robosztus felfüggesztés

6 Mellső  és hátsó függeszthetőség

7 Robosztus rotor csapágyazás

8
Kettős palásttal rendelkező gépház, HARDOX anyagból készült 
belső lemez

9 Állítható magasságú HARDOX anyagból készült cserélhető csúszótalpak

10 Mellső védőláncok (2 sor alapfelszerelés)

11 Pótlólagos 2 sor mellső védőlánc - összesen 4 sor (opció)

12 Állítható védő-terelő keret - opció

13 Cserélhető, két sorban elhelyezkedő ellenkések

14
A rotorhoz történő hajtás erőátvitele 7 db ékszíj segítségével 
valósul meg

15 Védőlánc a hátsó ajtón (opció)

3



Modell FORST 180 FORST 225

Munkaszélesség [cm] 180 223

Teljesítmény igény [kW/KLE] 65-90 / 90-120 90-110/ 120-150

Kalapács-kések száma [db]  ● ○ ○
Wolfram-karbid réteggel megerősített kalapács-kések 28 36

Vágás magasság  MIN-MAX [mm] 10-40 10-40

Kardán tengely fordulatszám 540 min¯¹ ○ ○
Kardán tengely fordulatszám 1000 min¯¹ ● ●

Szabadonfutó biztonsági tengelykapcsolóval rendelkező hajtómű a kardántengely mindkét irányba történő forgatásához 1000 min¯¹ ○ ○
Rögzítővel rendelkező kardántengely (Csavar) ○ ○

Csúszó tengelykapcsolóval rendelkező kardántengely – gyorscsatlakozóval rendelkező traktorokhoz ○ ○
II. kategóriás hátsó felfüggesztés /II. kategóriás mellső felfüggesztés ● ●

INO Vibration control ○ ○
Hidraulikusan nyitható hátsó ajtó ● ●

Két sorban elhelyezkedő cserélhető ellenkések ● ●
Állítható védő-terelő keret ○ ○
Védőlánc - elöl (2 sorban) ● ●

Kettős védőlánc – elöl (4 sorban) ○ ○
Védőláncok a hátsó szárnyon (2 sorban) ○ ○

Munkaóra számláló ○ ○
Méretek  A/B/C [cm] 128/212/111 128/255/111

Tömeg  [kg] 1210 1410

FORST szárzúzó
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● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően
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