
1 Robosztus gépház (professzionális alkalmazás céljából)
2 Duplaspirálos rotor kiegyensúlyozó gyűrűkkel (24%-kal kevesebb energia) 

3 Állítható hátsó szervizajtó (karbantartás céljából)

4
Kombinált II. kategóriás hárompont-függesztés (mellső
vagy hátsó oldalról) 

5 Automata szíjfeszítés; szíjhajtás hűtését biztosító hűtőventilátor
6 Kétfajta cserélhető ellenkés (alapfelszereltség)

7
Cserélhető csúszótalpak (alapfelszerel.), HARDOX 
cserélhető csúszótap (opció)

8 Dupla belső csapágyazású támasztóhenger (alapfelszerelés)
9 Fém védőfüggöny (alapfelszerelés) vagy lánc védőfüggöny (opció)

10 Úszó pozícióba történő csatlakoztathatóság

11
Robosztus kovácsolt kalapács-kések (alapfelszerelés) vagy 
Y-kések (opció) 

12
Állítható magasságú támasztóhenger (alapfelszereltség),
támkerék (opció)

13 Anyagáram kiáramlás  a támasztóhenger mögött

14 Hidraulikus működtetésű oldalirányú elmozdítás (alapfelszerelés)
15 Gumi védőfüggöny
16 Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű
17 Munkaóra számláló (opció)

PROFI MEGA szárzúzó 68-160 LE

3* cm8* cm

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

MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET ++

ÜLTETVÉNY ++

ZÖLD FELÜLETEK +++

PROFI MEGA típusú szárzúzó professzionális kialakítása által különböző,
jellemzően intenzív feladatok ellátására alkalmas gazdálkodók, bérmunka-

szolgáltatók, vagy kommunális feladatokat ellátok részére. Kiválóan
alkalmazható a kommunális-, és műveletlen területek különböző lágy-, és fás
szárú növényeinek, faágak zúzására-aprítására (akár 8 cm vastagságig). A rotor

és a igazán robosztus kialakítású ház közötti nagyobb távolság által nagyobb

anyagáram és munkasebesség valósítható meg. Az alapfelszerelés részét
képező, a robosztus házban két sorban elhelyezkedő, szakaszosan cserélhető
ellenkések segítik a minőségi aprítást. A korszerű konstrukció által nagy

anyagáram és gyors munkavégzés biztosítható. A gép jelentős
munkaszélessége, illetve nagy sebessége által hatékony munkavégzés
valósítható meg. Hidraulikus működtetésű oldalirányú elmozdítás
alapfelszerelés. A kombinált kialakítású előre-hátra hajtható tartókeret
biztosítja a szárzúzó kétoldali könnyű és gyors kapcsolódását akár a traktor

mellső, akár a hátsó hárompont-függesztő rendszerére. Az energiatakarékos
duplaspirálos rotor által csökken a teljesítmény-igény, fokozódik a

produktivitás, továbbá a részegységek élettartama nő.
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Modell PROFI MEGA 250 PROFI MEGA 270 PROFI MEGA 300

Munkaszélesség [cm] 245 270 300

INO Vibration control ○ ○ ○
Teljesítmény igény [kW/LE] 51-82/68-110 67-104/90-140 75-119/100-160

Kalapács-kések száma [db]  ● 20 24 26

Y- kések száma  [db] ○ 60 72 78

Vágás magassága MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80

Hidraulikus oldalirányú elmozdulás [cm] ● 40 40 40

Cserélhető ellenkések (dupla sor) ● ● ●
HARDOX cserélhető kettős palást ○ ○ ○

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

Kardán tengely T80 ○ ○ ○
II. kategóriás kombinált mellső-, és hátsó felfüggesztés ● ● ●

Támasztóhenger helyett hátsó támasztókerekek ○ ○ ○
Nyitható hátsó borító ● ● ●

Védőlánc függöny ○ ○ ○
Munkaóra számláló ○ ○ ○
Méretek A/B/C [cm] 154/273/120 154/298/120 154/328/120

Munkaszélesség [cm] 1232 1308 1416

PROFI MEGA szárzúzó

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