Mitat, mm
Ilman sivusiirtolaitetta ja sen kanssa.
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KETJUMURSKAIN

TEKNINEN ERITTELY
Art.nro
Malli

Nimike

Traktorin
paino

Kulutusosat

M160

Ketjumurskain

Min. 4 ton

HARDOX® 500

M160 R

Ketjumurskain

Min. 4 ton

HARDOX® 500

Karkaistu
ketju mm

Paino
kg

Vetohihnojen
lukumäärä

Työleveys
cm

PTO kierr./
min

Käännettävä
T - E - P*

10 ja 13

800

2* 4 kpl

160

540 -1000

T-E

10 ja 13

800

2* 4 kpl

160

540 -1000

P

— piennar ja vesakkoalueiden murskaukseen

Ketjumurskain toimitetaan traktorin takanostoon sopivalla nivelakselilla.
*) T=taakse E=eteen P=peruuttava

LISÄVARUSTEET
6-351

Hydraulinen työntövarsi lisää työlaitteen liikuteltavuutta.

694599

Voimansiirtoakseli vapaakytkimellä traktorin etunostoon

160-100

Sivusiirtolaite pitkällä nivelakselilla. Lisää/kaventaa työskentelyaluetta. +-55 cm.
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OPTIMAL tuotevalikoimaan kuuluvat ketjumurskaimen lisäksi V-lingot, 2-vaihelingot,
hydrauliset lumilingot, takalana ja nivelaurat. Kaikenlaisia työlaitteita tehokkaaseen teiden kunnossapitoon.

Tehokasta raivausta
OPTIMAL M160 on varustettu vahvoilla
laatuluokitelluilla ketjuilla, jotka soveltuvat
hyvin vaativiin työoloihin, esim. kivisiin
maastoihin, paremmin kuin samantyyppiset leikkurit leikkuuterillä
tai kirvesterillä. Ketjumurskain
repii puun katkaisukohdan
pirstaleiseksi, joten kasvusto
kuivuu ja jälleenkasvu
hidastuu.

Järeästi mitoitettu vaihdelaatikko. M160 voidaan asentaa
traktorin eteen tai taakse
540 kierroksesta 1000:en
kierrokseen minuutissa.

Tehokasta raivausta

M160 on lisävarusteltu sivusiirtolaitteella. Sivusiirtolaitteen avulla
ketjumurskainta voidaan siirtää sivuttaissuunnassa lähemmäksi traktoria,
sen lisäksi se lisää työleveyttä +-55 cm. Tämä on iso etu esim. metsäteiden
raivauksessa.

Riittävä etäisyys 3-pisteen ja
kallistusnivelen välillä. Keskisuurille
ja suurille traktoreille sopiva.

OPTIMAL ketjumurskain on uudentyyppinen murskain, joka
on tehty rankempaan raivaukseen. työlaitteella voidaan
tehokkaasti raivata piennar- ja muita vesakkoalueita. Vesakon
jälleenkasvu hidastuu huomattavasti puiden silpoutumisen
ansiosta. Leikkuri liikkuu raivatessa vapaasti ylöspäin, joten
se myötäilee hyvin maastoa. Vakiovarusteina laitteen mukana toimitetaan 10 mm ja 13 mm ketjut.
Kevyempää leikkuuta ja viheralueiden siistimistä
varten lisävarusteena on saatavana niittoterä.

Automaattinen
lukitus kuljetusasentoon.

OPTIMAL M160 sopii sekä traktorin etu- että takanostoon
540 kierroksesta 1000:en kierrokseen minuutissa. Murskain
liikkuu raivatessa vapaasti ylöspäin ja sen työleveys on
160 cm. Ulottuvuuden lisäämiseksi ketjumurskain
voidaan varustaa OPTMAL sivusiirtolaitteella.
Järeä nivel kestää suuria kuormia. Törmäyssuoja
vähentää vaurioiden riskiä törmättäessä kiinteään
esteeseen. M160 murskaimen leikkuupää kääntyy
90º ylös optimaaliseen kuljetusasentoon lukittuen
mekaanisesti ja alaspäin tieluiskan suuntaan 35º.
Leikkuri toimii normaalisti koko kulman säädön ajan.

Vahva rakenne
OPTIMAL murskaimen suojakotelon
reunajalakset ja sivut ovat pitkäaikaista käyttöä
kestävää HARDOX® kulutusterästä. Sivukotelo on
yläreunaltaan viisto, joten leikattava materiaali kimpoaa
viistosta kulmasta alaspäin, jolloin ehkäistään leikkuupään
vaurioita.

Asennus eteen ja taakse

Vahva leikkuupään
kotelo ketjulle.

Leikkuupään kaksinkertainen kotelointi
sivuilla on HARDOX® kulutusterästä. Viistot
yläkulmat sivuilla suojaavat leikkuupäätä
vaurioilta esim. kiven iskuilta.

Jousilla toimiva törmäyssuoja antaa periksi,
jos leikkuri osuu
esteeseen.

Tärkeitä ominaisuuksia
• Suojakotelon reunajalakset ja sivut ovat pitkäaikaista käyttöä
kestävää HARDOX® kulutusterästä
• Sivukotelo on yläreunaltaan viisto, joten leikattava materiaali
kimpoaa viistosta kulmasta alaspäin
• Sopii sekä traktorin etu- että takanostoon 540 kierroksesta
1000:en kierrokseen minuutissa Etunostoon asentaminen
vaatii oman nivelakselin.
• Maalaus kulutusta kestävä
• Sopii keskisuurille ja suurille traktoreille
• Jouset varolaitteena

