Scarificator
VR 60 B – VR 45 A

puternic,
robust, testat în practică
pentru utilizare profesională
de lungă durată
VR 60 B

date tehnice
Transmisie pe roţile din faţă
Raport de transmisie 55:1(pe roţile din faţă)
Lăţime de lucru
Adâncimea de lucru în sol
Greutate
Suprafaţă prelucrată pe oră
Motor HONDA , în patru timpi, cu decuplare
automată la nivel scăzut de ulei
Lungime/Lăţime/Înălţime aproximativ (cu
coarne)
Grosime tablă
Roţi cu aer

VR60B
da
da
60 cm
până la 2,5 cm
110Kg
~2 000 m2
6,6 kW / 9 PS

VR45A
da
da
45 cm
până la 2,5 cm
90Kg
~1 500 m2
4 kW / 5,5 PS

1360/800/990mm

1360/650/990mm

4mm
260x85

4mm
260x85

din 1914
Producătorul îşi rezervă dreptul la modificări
Valabil 02/2010

Caracteristici de echipare


















tracţiune pe roţile din faţă pentru o deplasare uşoară şi constantă, cu rezultate optime chiar şi pe
terenuri denivelate
motoare HONDA puternice de 9 PS, respectiv 5,5 PS.
construcţie robustă din metal, pentru utilizarea profesională de lungă durată.
productivitate ridicată la lăţimea de lucru de 60cm respectiv 45 cm.
roţi late cu aer, precum şi roţi spate articulate independent, pentru întoarcere în locuri înguste.
curăţător de noroi pe roţile din spate.
siguranţă de decuplare în acelaşi timp a tracţiunii şi axului cu cuţite.
apărătoare pentru transmisie precum şi protecţie din cauciuc pentru materialul aruncat de cuţite.
cuplare şi decuplare comodă a transmisiei şi a axului cu cuţite de la coarne.
cablu capsulat, fără întreţinere, pentru acţionare uşoară a ambreajului pentru cureaua de
transmisie.
coarne reglabile pe înălţime.
acţionarea axului cu cuţite cu curea dublă.
reglaj fin a adâncimii şi punerea în funcţiune rapidă şi comodă; toate comenzile la îndemână.
lagerele fără întreţinere la axul cu cuţite este generos dimensionat pentru preluarea şocurilor şi
fiabilitate ridicată.
dotare standard la alegere, cu cuţite articulate sau fixe; utilarea sau inlocuirea ulterioară se poate
face oricând, complet şi comod.
cutie stabilă de scule cu scule.

Vedere la transmisie

Diverse dotări
Vă stau la dispoziţie două axe cu cuţite diferite: cuţite drepte şi cuţite articulate. Ambele tipuri de cuţite sunt
făcute din oţel călit.
Axul cu cuţite articulate are 66 de cuţite pentru VR60 şi 48 de cuţite
pentru VR45A. Fiecare cuţit se poate înlocuii separat.

Axul cu cuţite drepte are 24 de cuţite pentru VR60 şi 18 de cuţite
pentru VR45A. Fiecare cuţit se poate înlocuii separat.
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