
1 Munkaszélesség 554 cm (DUPLEX EURO 800

2 Munkaszélesség 790 cm (DUPLEX EURO 800- hátul + EURO 280- elöl)
3 Szállítási szélesség 300 cm
4 Duplaspirálos zúzótengely (akár 24%-os energia-megtakarítás)

5
Alapfelszerelés: kalapács-kések, (wolfram-karbid réteggel
megerősített kalapács-kések – opció)

6 Szabadonfutó hajtómű
7 Automata szíjfeszítő
8 Talajfelszín követés – Szabadon lebegő szárnyak +15°; -10°
9 Dupla belső csapágyazású támasztóhenger (alapfelszereltség)

10 II. + III. kategóriás robosztus hárompont-függesztés

11
Cserélhető csúszótalpak (alapfelszereltség), HARDOX 
cserélhető csúszótalp (opció)

12 Fém védőfüggöny (alapfelszerelés) vagy lánc védőfüggöny (opció)
13 A zúzott anyag kiszórása a támasztóhenger mögé

14
Elektronika a szárnyegységek üzem közbeni indokolatlan 
megemelésének megakadályozására - INO secure tronic (opció)

15 Támkerekek a támasztóhenger helyett, kivéve mellső EURO

16 Munkaóra számláló (opció)

17 Szakaszonként cserélhető ellenkések (opció)

18
Cserélhető kettős palástlemez (alapfel.), cserélhető HARDOX 
kettős palást (opció)

DUPLEX EURO 800 szárzúzó 150-300 LE 

6* cm6* cm

www.inobrezice.com
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET
ÜLTETVÉNY
ZÖLD FELÜLETEK +++

Professzionális, hidraulikusan összecsukható eszköz a növények és
szármaradványok nagy munkaszélességben történő, minőségi szárzúzáshoz.

Kiváló munkaeszköz a nagygazdaságok és a bérmunka-szolgáltatók részére. A

szárzúzóval akár 6 cm átmérővel rendelkező ágak is jól apríthatók. Az úszó
üzemmód és a + 15°; -10° -os szögbeállás (a bal és a jobb szárny függetlenül)
segítségével a teljes szélességben minőségi munkavégzés valósítható meg. A

kalapács-kések a zúzótengelyen duplaspirálos elosztásban kerültek
elhelyezésre, így 24%-kal alacsonyabb energiafelhasználás valósítható meg.

Kitűnő műszaki jellemzői által hatékonyan képes a napraforgó-, kukorica-,

olajrepce-, illetve a cukorrépa szármaradványainak aprítására, zúzására. A

robosztus kialakítás és a kiváló anyagválasztás hosszú élettartamot biztosít a

nehéz munkakörülmények között is. Mindemellett a gép könnyűszerrel
karbantartható. Szállítási helyzetben a gép szélessége 3m.
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MEGELŐZNI és MEGAKADÁLYOZNI



Modell DUPLEX EURO 800

Munkaszélesség [cm] 554 (277+277)

INO Vibration control ○
Teljesítmény igény [kW/LE] 110-220/150-300

Kalapács-kések száma [db] ● 64

Wolfram-karbid réteggel megerősített kalapács-kések ○
Cserélhető ellenkések ○

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ ●
EURO 280-as típusú mellső szárzúzó ○

II. és III. kategóriás hátsó hárompont-függesztés ●
Figyelmeztető jelzőtáblák és közúti világítás ●

Elektronika a szárnyegységek üzem közbeni indokolatlan megemelésének megakadályozására ○
Automata szíjfeszítők ●

Dupla belső csapágyazású támasztóhenger ●
Támasztóhenger helyett hátsó támkerekek ○

Munkaóra számláló ○
Lemezfüggöny helyett védőlánc ○

Cserélhető HARDOX kettős palást lemez ○
Szállítási szélesség [cm] 300

Szállítási magasság [cm] 325

Méretek  A/B/C [cm] 190/804/160

Tömeg  [kg] 2570

DUPLEX EURO 800 szárzúzó

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

8 m
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