
EURO MINI szárzúzó 25-45 LE

EURO MINI HYDRO
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET ++

ÜLTETVÉNY ++

ZÖLD FELÜLETEK ++

Az EURO MINI típusú szárzúzó ideális gép a kommunális-, és mezőgazdasági
hasznosítású területek zöld felületeinek ápolására. Kitűnően alkalmazható a

parkosított, elhanyagolt és műveletlen területek maximum 4 cm vastag,

magas növésű lágy- és fás szárú növényeinek aprítására, zúzására. A kiváló
műszaki karakterisztikájából adódóan ideális gép kis kategóriába sorolható
traktorokkal történő használathoz. A kombinált kialakítású előre-hátra
hajtható tartókeret biztosítja a mindkét oldalról megvalósítható könnyű és
gyors felfüggesztést, a reverzibilis hajtómű pedig a bármely forgásirányból
történő meghajtást.
A hidromotorral szerelt új változat számos traktorhoz és egyéb hidraulikus

meghajtó rendszerrel rendelkező erőgéphez történő csatlakoztatást biztosít.
AZ EURO MINI típusú szárzúzóba 45º-os elrendezésű munkaeszközökkel
szerelt duplaspirálos rotor kerül beépítésre, amely által a gép
energiafelhasználása kisebb, ezáltal a szükséges traktorteljesítmény
alacsonyabb, üzeme csendesebb, továbbá a csapágyak és részegységek
igénybevétele is mérsékeltebb.
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1
Jobb, illetve bal forgásirányú reverzibilis hajtómű szabadonfutó 
tengelykapcsolattal (alapfelszereltség)

2 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás) 
3 Automatikus szíjfeszítő berendezés
4 Kombinált felfüggesztés (első vagy hátsó oldalról) 

5
Mechanikus oldalirányú elmozdítás (alapfelszerelés); hidraulikus 
oldalirányú elmozdítás (opció) 

6 Aprító (alapfelszerelés)
7 I. kategóriás hárompont-függesztés
8 Úszó pozíció
9 Fém védőfüggöny (alapfelszerelés), lánc védőfüggöny (opció)

10
Kalapács-kések (alapfelsz.), Y-kések vagy bilinccsel rögzített 
kalapácsok (opció)

11
Állítható magasságú támasztóhenger kettős belső csapágyazással 
(alapfelszerelés)

12 Anyagáram kiáramlásának helye a támasztóhenger előtt (alapfelszerelés)
13 Cserélhető csúszótalpak
14 Egyszerű karbantartás - kenés
15 HARDOX kettős palást (opció)

16
Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez
(szőlő- és gyümölcsültetvényekhez (opció)

17 Hidromotorral történő üzemeltetés 150 és 185 típusokhoz (opció)



Modell EURO MINI 130 EURO MINI 150 EURO MINI 185 EURO MINI HYDRO 150 EURO MINI HYDRO 185

Munkaszélesség [cm] 129 145 184 145 184

INO Vibration control ○ ○ ○ ○ ○
Teljesítmény igény [kW/LE] 18-27/25-37 22-30/30-40 25-33/35-45

Kalapács-kések száma [db]  ● 18 20 26 20 26

Y- kések száma  [db]  ○ 36 40 52 40 52

Bilinccsel szerelt kommunális célú kalapács-kések száma [db]  ○ 18 20 26 20 26

Vágás magassága  MIN-MAX [mm] 15-55 15-55 15-55 15-55 15-55

Mechanikus oldalirányú elmozdítás [cm] ● 30 30 40 30 40

Hidraulikus oldalirányú elmozdítás ○ 30 30 40 30 40

HIDROMOTOR ○ ○ ○ ● ●
Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● ● Olaj átfolyás 55-60 l/min Olaj átfolyás 55-60 l/min

Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ ○ ○ ○ Olaj nyomás 180-215 bar Olaj nyomás 180-215 bar

Automata szíjfeszítő berendezés ● ● ● ● ●
HARDOX kettős palást lemez - cserélhető ○ ○ ○ ○ ○

Lánc védőfüggöny a fém védőfüggöny helyett ○ ○ ○ ○ ○
Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez (szőlészet, ültetvények) ○ ○ ○ ○ ○

Kardán  tengely T40 ○ ○ -- -- --

Kardán  tengely T60 -- -- ○ -- --

I. kategóriás mellső és hátsó – kombinált - felfüggesztés ● ● ● ● ●
Reverzibilis hajtómű ● ● ● ○ ○
Méretek  A/B/C [cm] 90/147/95 90/163/95 90/203/95 90/163/95 90/203/95

Tömeg  [kg] 298 348 384 348 384

EURO MINI, EURO MINI HYDRO szárzúzó

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