PROFI MEGA

Za poljedelske površine
Malčer za ratarske površine
Mezőgazdasági területekre

51‒119KW(68‒160KM)
PROFI MEGA je profesionalen mulčer primeren za različna,
predvsem intenzivna opravila. Uporabljamo ga za drobljenje raznovrstnih rastlinskih ostankov ter drobljenje
grmičevja (do premera lesa 8 cm) v komunali in na zapuščenih področjih itd. Zelo robustna konstukcija, robustna
kladiva, kombinirana poteznica, avtomatski napenjalec
jermenov, ventilator za hlajenje jermenov, hidravlični
pomik, notranje uležajenje podpornega valja in dvospiralni
rotor so zagotovilo vrhunske kakovosti.
Malčeri PROFI MEGA su profesionalni strojevi za intenzivan
rad, održavanje večih zelenih površina na komunalnom
kao i na poljoprivrednom području. Idealan je za malčiranje visoke trave i grmlja na zapuštenim površinama, jer
sa njim možemo drobiti grane debljine do 8 cm. Veliki otvor
na zadnjem dijelu okvira malčera i jaka konstrukcija malčera omogučava veliko brzino rada. Jako robustna struktura,
robustni čekići, kombinirano kačenje, automatski zatezač
remena, ventilator za hlađenje remena, hidraulični pomak,
unutarnje uležajane potpornog valjka i duplospiralni rotor
vrhunske su kvalitete.
PROFI MEGA típusú szárzúzó professzionális kialakítása
által különböző, jellemzően intenzív feladatok ellátására
alkalmas. Kiválóan alkalmazható a kommunális-, és műveletlen területek különböző lágy-, és fás szárú növényeinek,
faágak zúzására-aprítására (akár 8 cm vastagságig). A rotor
és a igazán robosztus kialakítású ház közötti nagyobb távolság által nagyobb anyagáram és munkasebesség valósítható meg. Az alapfelszerelés részét képező, a robosztus
házban két sorban elhelyezkedő, szakaszosan cserélhető
ellenkések segítik a minőségi aprítást.
Rotor z dvospiralno razporeditvijo delovnih teles
Raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
Dupla spirálos rotor

Standardna oprema:
- kombiniran priklop
spredaj/zadaj kat. II.
- proﬁ reduktor 1000 RPM,
z vgrajeno prostotečno
sklopko in dvojnim
izhodom
- servisna loputa na zadnjem delu plašča, z možnostjo odpiranja
- zamenljivi segmentni
protinož v dveh vrstah
- delovna telesa - robustna
kovana kladiva INO
- rotor z dvospiralno razporeditvijo delovnih teles
- avtomatski napenjalec
jermenov
- ventilator za dodatno
hlajenje jermenov
- hidravlični bočni pomik
- notranje dvojno uležajenje po višini nastavljivega zadnjega valja
- zaščitne zamenljive sani
Dodatna oprema:
- INO vibration control
(kontrolni sistem za
nadzor vibracij)

- proﬁ reduktor 540 RPM,
z dvojnim izhodom
- kolesa namesto
zadnjega valja
- delovna telesa - Y noži
- števec delovnih ur
- dvojni plašč (zamenljiv
notranji plašč)
- verige namesto
kovinskih zavesic
- kardanska gred

do 8 cm

do 3 cm

PROFI
MEGA

V-180717_si/hr/hu

250
270
300

KW - HP
51-82 / 68-110
67-104 / 90-140
75-119 / 100-160

cm
245/273
270/298
300/328

min-1
1000
1000
1000

kos
60
72
78

kos
20
24
26

Standardna oprema:
- kombinirano kačenje
kat. II.
- proﬁ reduktor sa 1000
okr/min sa propusnom
spojkom
- poklopac na zadnjem
dijelu okvira malčera
- dva promenljiva
segmentna protiv noževa
- radna tjela- robustni
čekići INO
- duplospiralni rotor sa
45° raspodjelom radnih
tijela
- automatski zatezać
remena
- ventilator za dodatno
hlađenje remenja
- hidraulički bočni pomak
- zadnji valjak sa
unutrašnjim oležajanjem
podesiv po visini
- osiguravajoče saonice
Dodatna oprema:
- INO vibration control

- podporni točkovi
- radna tijela: Y noževi
- brojač radnih sati
- proﬁ reduktor
540 okr/min sa duplim
izlazom
- dupli plašt
- metalni zaštitni prednji
lanci
- kardansko vratilo

kg
1232
1308
1416

INO Brežice d.o.o.
Krška vas 34 b
8262 Krška vas (Brežice)
SI – Slovenija, EU

Tel.: + 386 (0)7 49 59 233
E: ino@inobrezice.si
W: www.inobrezice.com

Alapfelszereltség:
- kardán tengely
fordulatszáma
1000 min¯¹
- állítható hátsó szervizajtó
(karbantartás céljából)
- automata szíjfeszítés;
szíjhajtás hűtését
biztosító hűtőventilátor
- kétfajta cserélhető
ellenkés
- cserélhető csúszótalpak
- robosztus kovácsolt
kalapács-kések
- állítható magasságú
támasztóhenger
- hidraulikus
működtetésű
oldalirányú elmozdítás
Kiegészítők:
- INO vibration control

- Y-kések
- munkaóra számláló
- kettős palást (cserélhető
belső palást)
- kardán tengely
fordulatszáma 540
min¯¹
- támkerék a
támasztóhenger helyett
(opció)
- cserélhető csúszótalpak
- lemezfüggöny helyett
védőlánc

