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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
KOMMUNÁLIS +++

MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET ++

ÜLTETVÉNY ++

ZÖLD FELÜLETEK ++

Az UNI típusú szárzúzók mezőgazdasági és kommunális célú
munkavégzésre, rétek, legelők ápolására, illetve műveletlen területek
gyommentesítésére alkalmasak.. Kiválóan alkalmazható kukorica és egyéb
szármaradványok aprítására is 7 cm vastagságig. A szárzúzó konstrukciós
kialakítása igen robusztus, ez által alkalmas az intenzív munkavégzésre. Az

anyagáram, és a munkavégzés sebességének növelése céljából lehetőség
van a hátsó borítólemez felnyitására. A hatékonyabb munkavégzés
biztosítására a házba ellenkések is beépítésre kerültek. Alapkivitelben a

szárzúzó oldalirányba mechanikusan eltolható, de opcionálisan rendelhető
hidraulikusan működtetett oldalirányú elmozdító mechanizmus is. Mint

kiegészítő felszerelés, a támasztóhenger helyett lehetőség van támkerekek
használatára. Az UNI szárzúzóba duplaspirálos zúzótengely kerül
beépítésre, ez által lényegesen kisebb az energia igénye és az

üzemeltetéshez szükséges traktor-teljesítménye, üzeme egyenletesebb,

valamint a szárzúzó szerkezeti elemeinek és csapágyainak terhelése is

mérsékeltebb.
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1 Szabadonfutó tengelykapcsolóval szerelt robosztus reduktor
2 Duplaspirálos zúzótengely (akár 24%-os energia-megtakarítás)
3 Állítható hátsó szerviz ajtó (karbantartás céljából)
4 I. és II. kat. erőgépekhez kapcsolódó robosztus hárompont-függesztőés
5 Mechanikus oldalirányú elmozdítás
6 Deflektorok – anyagterelő lemezek (opció)
7 Cserélhető csúszótalpak
8 AGRI  csapágyak a támasztóhengerben
9 Fém védő szárnyak

10
Úszókés a talajon fekvő növényi részek megemeléséhez (szőlészet, 
ültetvények), (opció) 

11 Robosztus kovácsolt kalapács-kések (alapfelszerelés) vagy Y-kések (opció)
12 Támasztó henger magassága állítható
13 A zúzott anyag gép mögötti kiáramlása a támasztó henger előtt és mögött
14 Egyszerű karbantartás - kenés
15 Hátsó támasztókerekek a támasztóhenger helyett (opció)
16 Cserélhető ellenkések
17 Szíjhajtást védő burkolat ellenőrző nyílással



Modell UNI 155 UNI 185 UNI 205

Munkaszélesség [cm] 164 186 208

INO Vibration control ○ ○ ○
Teljesítmény igény  [kW/LE] 29-38/40-50 34-45/45-60 40-52/55-70

Kalapács-kések száma [db]  ● 14 16 18

Y- kések száma  [db]  ○ 42 48 54

Vágás magassága MIN-MAX [mm] 25-70 25-70 25-70

Mechanikus oldalirányú elmozdítás [cm] ● 30 30 30

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

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

Deflektor (anyagáram-terelő) Bal oldali, Jobb oldali ○ (2+2 pcs) ○ (3+3 pcs) ○ (3+3 pcs)

Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez
(szőlészet, ültetvények) ○ (14 pcs) ○ (16 pcs) ○ (18 pcs)

Hátsó felfüggesztés kategóriája. I+II ● ● ●
Támasztóhenger helyett hátsó támasztókerekek ○ ○ ○

Méretek  A/B/C [cm] 101/184/109 101/206/108 101/228/108

Tömeg  [kg] 432 495 555

UNI    szárzúzó

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