The power to perform

SCW/SCT-410H

Frezarka dla profesjonalistów

Frezarka firmy Herder-Fermex to profesjonalne urządzenie do usuwania pni.
Charakteryzuje się wysoką wydajnością. Jest bardzo zwrotna, prosta w obsłudze a
dzięki swoim niewielkim rozmiarom może dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

Zalety frezarek samojezdnych
Frezarka do pni SCW-410H wyposażona w mocny, wysokoprężny silnik z wysokim momentem obrotowym
zapewnia efektywne przeniesienie napędu. Prędkość cięcia pnia gwarantuje wysoką wydajność. Frezarka
samojezdna Herder-Fermex jest maszyną niezawodną. Maksymalna prędkość jazdy urządzenia to 5 km/h.

W parkach i ogrodach

Prosta obsługa

Urządzenie przeznaczone jest dla firm zajmującycyh
się zielenią, dla arborystów oraz zarządów zieleni
miast, gmin. Ta niezawodna frezarka może byc
wykorzystywana do welu zadań. To zaawansowana,
sprawdzona technologia oparta na wieloletniej wiedzy
I doświadczeniu producenta dostosowana do
najsurowszych wymagań wspólczesnego
użytkownika.

Frezarka Herder-Fermex to urządzenie przyjazne dla
użytkownika. Prosta obsługa panelu sterującego
zapewnia płynne oraz sprawne działanie.

Maksymalna stabilność - małe rozmiary
Frezarka Herder-Fermex o minimalnej szerokości 79
cm dojeżdża do trudno dostępnych, wąskich miejsc.
Jest wystarczająco wąska, aby przejechać przez
prawie każdą bramę ogrodową. Nisko położony środek
ciężkości zapewnia wyjątkową stabilność pomimo
niewielkiej szerokości urządzenia. Opcjonalnie, maszyna
może być wyposażona w zestaw dwóch dodatkowych
kółek.

Opcja – dodatkowe koła dla większej stabilności

Napęd hydrauliczny – większa swoboda działania
Napęd hydrauliczny zapewnia maksymalnie płynne działanie
koła frezującego, ponieważ nie ma ograniczeń mechanicznych.
Co więcej urządzenie charakteryzuje się większym
bezpieczeństwem użytkowym oraz minimalnym zużyciem układu
napędowego.

Frezarka dostępna również na gąsienicach SCT-410H
Model frezarki SCT-410H jest standardowo wyposażony w
gąsienice zamiast kół. Szerokość podwozia gąsienicowego
może być regulowana hydraulicznie od 79 cm do 107 cm.
Niski nacisk jednostkowy gąsienic na podłoże pozwala dotrzeć
do obszarów, które ze wzgledu na swój charakter muszą być
szczególnie chronione. Szerokie ustawienie gąsienic 107 cm
gwarantuje dodatkową stabilność. Zapewnia to możliwość pracy
na zboczach.

Spychacz
Frezarka SCW-410H jest standardowo wyposażona w lemiesz
spycharki. Służy on do popychania wiórów drewna bezpośrednio
do utworzonej dziury. Spychacz może być również pomocny w
przypadku frezowania pnia poniżej poziomu gruntu, zwiększa
nacisk oraz zasięg tarczy.

Opcjonalnie dostępna z pilotem radiowym
Frezarka SCT-410H jako wyposażenie dodatkowe posiada
pilota radiowego umożliwiajacego zdalne sterowanie
urządzenia.

Specyfikacja techniczna
NAPĘD
Silnik
Moc silnika
*według normy
Ilość cylindrów

TARCZA FREZUJĄCA
Lombardini Focs diesel motor
N(80/1269/CEE) ISO 1585
26,00 kW /35.2 KM
NB ISO 3046 IFN 24,5 kW /33,3 KM
NA ISO 3046 ICXN 22,4 kW/ 30,5 KM
4

Średnica tarczy

410 mm

Średnica tarczy z zębami

500 mm

Szerokość tarczy

25 mm

Napęd

Hydrauliczny

Prędkość obrotowa

1080 obr./min

Chłodzenie
Pojemność
zbiornika paliwa
Zasilanie

Ciecz

Prędkość cięcia

28 (m/s)

15 litrów

Ilość zębów

24

Mareriał zębów

Węglik wolframu

Napęcie

220 Volt

12 Volt

WYMIARY SCW-410H
HYDRAULIKA
Wydajność pompy

33 l/min.

Ciśnienie robocze
Pojemność zbiornika oleju
hydraulicznego
System antyprzeciążeniowy

400 bar
32 litry
Zawór bezpieczeństwa –
zawór przeciążeniowy

Prędkość obrotu

Proporcjonalne
Obrót, podnoszenie/
opuszczenie
Regulowana

Prędkość opuszczania

Regulowana

Kierunek działania

Do przodu / wstecz

Prędkość jazdy
Max. prędkość jazdy
SCW-410H
Max. prędkość jazdy
SCT-410H

Regulowana

Tarcza tnąca

280 cm

Szerokość SCW-410H
Szerokosć SCW-410H
z podówjnymi kołami
Wysokość SCW-410H
Waga podstawowa urządzenia
SCW-410H

79 cm

Waga z podójnymi kołami
SCW-410H

HYDRAULIC FUNCTIONS
Zawory

Długość SCW-410H

5 km/h

112 cm
118 cm
650 kg
808 kg

WYMIARY SCT-410H
Długość SCT-410H

280 cm

Szerokość SCT-410H
Szerokość z gąsienicami
wysuniętymi SCT-410H
Wysokość SCT-410H

79 cm

Waga SCT-410H

1125 kg

107 cm
115 cm

3,5 km/h

Poniżej poziomu gruntu

42 cm

Powyżej poziomu grunty

46 cm

Obrót

138 cm

SCW/SCT-410H-PL-01

ZASIEG CIĘCIA
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