
1
Szabadonfutó reverzibilis  (jobb- ill., bal forgásirányú) hajtómű két oldali 
tengelykapcsolattal  (alapfelszereltség)

2 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás) 
3 Kombinált felfüggesztés (első vagy hátsó oldalról) 
4 Mechanikus oldalirányú elmozdítás (alapfelszerelés)
5 Egyszerű szíjfeszítés

6
Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez
(szőlő- és gyümölcsültetvényekhez (opció)

7 Robosztus kivitelű hárompont-függesztő keret tartó vezetőelemek
8 Dupla belső csapágyazású támasztóhenger (alapfelszerelés)
9 Fém védőfüggöny

10 I. és II.  kategóriás hárompont-függesztés
11 Cserélhető ellenkések (opció)
12 Kalapács-kések (alapfelszerelés) vagy Y-kések (Opció)
13 Úszó állapotban történő függesztés

14 Anyagáram kiáramlásának helye a támasztóhenger mögött

15
Cserélhető csúszótalpak (alapfelszerelés), HARDOX cserélhető 
csúszótalp (opció)

16 Gumi védőfüggöny

EURO L  szárzúzó 35-100 LE

3* cm5* cm
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET +++

ÜLTETVÉNY +++

ZÖLD FELÜLETEK +++

Az EURO L típusú szárzúzó professzionális gép a kommunális-, és
mezőgazdasági hasznosítású területek zöld felületeinek ápolására. Ideális az

elhanyagolt és műveletlen területek magas növésű lágy- és fás szárú
növényeinek zúzására, abból a tulajdonságából adódóan, hogy a mintegy 5 cm

vastag ágak aprítására is alkalmas. Robusztusságából és kiváló műszaki
karakterisztikájából adódóan a kitűnően aprítja betakarítás utáni kukorica-,

olajrepce-, és egyéb szármaradványokat. Fokozottabb igénybevétel esetén
kalapácskések, míg füves területek ápolásához Y-kések használata célszerű. A

felaprított anyag a támasztóhenger mögött távozik a berendezésből. Kompakt

kialakítása biztosítja erejét és tartósságát nehéz munkakörülmények között is.

Alapkivitelben a gép oldalirányban mechanikusan elmozdítható, de

megvásárolható oldalirányban mozgató hidraulikus munkahengerrel is. A

kombinált kialakítású előre-hátra hajtható tartókeret biztosítja a mindkét
oldalról megvalósítható könnyű és gyors felfüggesztést és magát a meghajtást
is. Az energiatakarékos duplaspirálos rotor által csökken a teljesítmény-igény,
fokozódik a produktivitás, továbbá a részegységek élettartama nő.
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Modell EURO L 160 EURO L 190 EURO L 230 EURO L 270

Munkaszélesség [cm] 162 192 227 272

INO Vibration control ○ ○ ○ ○
Teljesítmény igény [kW/LE] 27-35/35-48 34-45/45-60 42-55/55-75 55-73/75-100

Kalapács-kések száma [db]  ● 20 24 28 34

Y- kések száma  [db]  ○ 40 48 56 68

Vágás magassága MIN-MAX [mm] 35-85 35-85 35-85 35-85

Mechanikus oldalirányú elmozdítás  [cm] 40 40 40 40

Hidraulikus oldalirányú elmozdítás 40 cm ○ ○ ○ ○
Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● ● ●

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○
Kardán tengely T60 ○ ○ ○ --

Kardán tengely T80 -- -- -- ○
I. és II. kategóriás mellső és hátsó felfüggesztés ● ● ● Kizárólag II. kategória

Reverzibilis hajtómű ● ● ● ●
Cserélhető ellenkések ○ ○ ○ ○

Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony 
megemeléséhez (szőlészet, ültetvények) ○ ○ ○ ○

Méretek  A/B/C [cm] 101/182/109 101/212/108 101/247/108 101/292/108

Tömeg  [kg] 523 582 681 748

EURO L  szárzúzó

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően       ** kizárólag II. kategóriás erőgép-csatlakozás esetén   
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