
1 Robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű
2 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás) 
3 Állítható hátsó szerviz ajtó (karbantartás céljából)

4
Robosztus kivitelű hárompont-függesztőkeret tartó vezetőelemek 
és gépház

5 I. és II. kategóriás hárompont-függesztés
6 Fém védőfüggöny
7 Kalapács-kések (alapfelszereltség), Y-kések (opció)

8
Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez
(szőlő- és gyümölcsültetvényekhez (opció)

9 Állítható magasságú támasztóhenger (alapfelszerelés)

10
Cserélhető csúszótalpak (alapfelszerelt.), HARDOX cserélhető 
csúszótalp (opció)

11 Egyszerű karbantartás – kenés
12 Ellenőrző nyílással rendelkező szíjhajtás burkolat– egyszerű szíjfeszítés
13 AGRI típusú csapágyakkal szerelt támasztóhenger

14
Mechanikus oldalirányú elmozdítás (alapfelszerelés); hidraulikus 
oldalirányú elmozdítás (opció) 

15 Úszó pozíció
16 Támkerék a támasztóhenger helyett (opció)
17 Kitérő mozgású hidraulikus rotációs oldalkasza (BDR , BDL vagy BD) (Opció)

18
Tartószerkezet a BD, BDL és BDR rotációs oldalkaszák részére
(opció kizárólag az ELITE OPEN típushoz)

ELITE OPEN szárzúzó 35-75 LE

3* cm5* cm

www.inobrezice.com
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++
MEZŐGAZDASÁG +++

SZŐLÉSZET +++
ÜLTETVÉNY +++
ZÖLD FELÜLETEK +++

Az ELITE OPEN típusú szárzúzó mezőgazdasági- és kommunális-, illetve zöld
felületeken és elhanyagolt területeken történő munkavégzésre kitűnően
alkalmas. A szárzúzó kiváló eszköz fű, kukoricaszár, szőlő- és gyümölcs
ültetvényekben keletkező max. 5 cm vastag szármaradványok aprítására.

Konstrukciója robosztus, intenzív munkavégzésre lett kialakítva. A nagyobb

anyagáram és a fokozottabb munkasebesség biztosítása érdekében lehetőség
van a gépházon lévő hátsó ajtó nyitására. Alapkivitelben a gép oldalirányban
mechanikusan elmozdítható, de megvásárolható oldalirányban mozgató
hidraulikus munkahengerrel is. AZ ELITE OPEN 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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Modell ELITE OPEN 160 ELITE OPEN 190 ELITE OPEN 225

Munkaszélesség [cm] 162 192 227

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

I. és II. kategóriás hárompont-függesztés ● ● ●
Kalapács-kések száma [db]  ● 20 24 28

Y- kések száma [db]  ○ 40 48 56

Mechanikus oldalirányú elmozdítás [cm] ● 40 40 40

Hidraulikus oldalirányú elmozdítás ○ ○ ○
Vágás magasság MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80

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

Kardán tengely T60 ○ ○ ○
Úszókés a talajon fekvő növényi részek hatékony megemeléséhez ○ ○ ○

Támasztó henger helyett támkerék ○ ○ ○
Méretek  A/B/C [cm] 100/182/100 100/212/100 100/247/100

Tömeg  [kg] 440 477 580

ELITE OPEN szárzúzó

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