BC1200XL

HOUTVERSNIPPERAAR

TWEE HORIZONTALE INVOERROLLEN. Verbeter
de prestaties door het te versnipperen materiaal
proactief vast te grijpen en naar de versnipperaar te
voeren. Dankzij de specifieke positionering kan de
bovenste rol grote blokken hout of materiaal met veel
takken en uitsteeksels makkelijk vastgrijpen.

VLOT ZWAAR MATERIAAL HEFFEN. Dankzij
een optionele lier kan de operator grote blokken hout
probleemloos verplaatsen. De 45,7 m lange kabel
van de lier kan blokken tot 907,2 kg optillen alsook
gebruikt worden om de blokken op de invoertafel te
heffen.

TIER 4i (STAGE IIIB)-MOTOR OM TE VOLDOEN
AAN UW BEHOEFTEN. Dankzij de 120 pk (90 kW)

PTO-SYSTEEM ZONDER KOPPELING.

ECOIDLE™-MOTORCONTROLESYSTEEM

UITGEBREIDE GARANTIE. De tot 3 jaar of 3000

Vermijd voortijdige slijtage aan de riemaandrijving
door snelle activering van de snipperschijf te
vermijden dankzij het PTO-systeem zonder
koppeling. De smoorklep is ingewerkt in de
riemaandrijving om te verzekeren dat de PTO alleen
geactiveerd kan worden wanneer de motor op een
laag toerental draait.

Wanneer de EcoIdle-functie door de operator is
geselecteerd, wordt het motortoerental automatisch
verminderd tot een vooraf ingesteld toerental zodra
de motor 1 minuut of 5 minuten niet gedraaid heeft.
Hierdoor wordt het brandstofverbruik verminderd
wanneer er geen materiaal versnipperd wordt.
Dankzij dit stationair toerental verminderen ook het
lawaai en de uitstoot van broeikasgassen.

bedrijfsuren uitgebreide beperkte garantie op de
schijfbehuizing, de snipperschijf, de schacht en de
ringtoevoernaven bezorgt u de nodige gemoedsrust,
bovenop de beperkte garantie van Vermeer, die
gedurende 1 jaar of 1000 bedrijfsuren geldig is.

VERMEER.COM

van de Tier 4i (Stage IIIB)-motor kunnen aannemers
op de werkplaats materiaal tot 30,5 cm verwerken.
De stalen motorbehuizing zorgt voor bijkomende
duurzaamheid.

BC1200XL HOUTVERSNIPPERAAR
ALGEMEEN

VERSNIPPERSYSTEEM

Lengte: 426,7 cm

Afmetingen schijf: 50,8 cm diameter x 50,8 cm breedte

Breedte: 200,7 cm

Snelheid schijf: 2000 omw/min

Hoogte: 261,6 cm

Messen: twee, A8-staal

Gewicht (met lier): 2789,6 kg

Vast mes: vier bruikbare randen

Gewicht: 2642,2 kg

CAPACITEITEN/ELEKTRISCH
MOTOR
Merk/model: Cummins B3.3 Turbo Tier 4i (Stage IIIB)
Paardenkracht: 120 pk (90 kW)
Koppel (max.): 414,9 Nm @ 1600 omw/min

Brandstoftank: 94,6 l
Hydraulische vloeistoftank: 45,4 l
Elektrische systeemspanning: 12 V
Verlichting: led-rem, draai, staart, licentie, zij-indicatoren

Type brandstof: diesel
Aantal cilinders: 4
Koelmiddel: vloeistof

CHASSIS/REMMEN
Frame: 17,8 cm x 6 cm Z-kanaal
Banden (optie 1): ST235/80/R16 Load Range E

INVOERSYSTEEM

Banden (optie 2): ST285/75/R16 Load Range E

Versnippercapaciteit (max.): 33,8 cm

As/ophanging: 3175,2 kg rubbergeveerde torsie-as

Hoogte invoeropening: 81,2 cm

Elektrische remmen met veiligheidsschakelaar

Breedte invoeropening: 132,1 cm
Oriëntatie invoerrol: twee horizontaal gepositioneerde rollen
Hoogte invoertafel: 81,2 cm

OPTIES

Invoersnelheid (max.): 33,53 m/min

Lier

Afmetingen invoerrol (bovenste rol): 38,1 cm diameter x 43,2 cm

Uitgebreide garantie

Afmetingen invoerrol (onderste rol): 28,2 cm diameter x 43,2 cm

Speciale verf
Periodiek onderhoud
Vermeer Confidence Plus® programma voor activabehoud

NOTITIES:

Vermeer Corporation behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder enige kennisgeving wijzigingen aan de techniek, het ontwerp en de specificaties aan te brengen, aanpassingen te doen of de productie stop te zetten.
De weergegeven uitrusting is alleen bedoeld ter informatie en kan optionele toebehoren of componenten omvatten. Neem contact op met uw plaatselijke Vermeer-dealer voor meer informatie over een specifieke machine.
Vermeer, het Vermeer-logo, Equipped to Do More en Vermeer Confidence Plus zijn handelsmerken van Vermeer Manufacturing Company in de Verenigde Staten en/of andere landen. Cummins is een handelsmerk van
Cummins Engine Company, Inc. © 2016 Vermeer Corporation. Alle rechten voorbehouden.
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