BC1500

HOUTVERSNIPPERAAR

EUROPESE IN HOOGTE VERSTELBARE
KOPPELING. De krachtige, in hoogte verstelbare

SMARTFEED. Het SmartFeed-systeem

BEDIENINGSPANEEL. Omvat een

controleert het motortoerental en zorgt ervoor
dat de invoerrollen automatisch stoppen en
omkeren om de productiviteit te verbeteren. Dit
systeem detecteert ook eventuele blokkeringen
van de invoerrollen en manipuleert het materiaal
automatisch, zodat u de manuele regelstangen
minder hoeft te gebruiken.

gebruiksvriendelijk display en eenvoudige functies.
De operator kan tijdens het versnipperen snel en
gemakkelijk aanpassingen uitvoeren om tijdens de
werking een optimale flexibiliteit te leveren.

MOTOR. De BC1500 wordt aangedreven door

SMARTFEED. Het SmartFeed-systeem

VERTICALE INVOERROLLEN. De verticale

een Stage IIIB Cummins dieselmotor van 97 kW
(130 pk) en kan dan ook de hardste materialen
met gemak versnipperen. Functies zoals het
EcoIdle™-motorcontrolesysteem, dat de motor
na één of vijf minuten van inactiviteit automatisch
stationair laat draaien, zorgen voor minder lawaai,
een lagere uitstoot van broeikasgassen en een
beter brandstofrendement.

controleert het motortoerental en zorgt ervoor
dat de invoerrollen automatisch stoppen en
omkeren om de productiviteit te verbeteren. Dit
systeem detecteert ook eventuele blokkeringen
van de invoerrollen en manipuleert het materiaal
automatisch, zodat u de manuele regelstangen
minder hoeft te gebruiken.

invoerrollen met spiraalvormige profielen helpen
om het materiaal stevig op de invoertafel te
houden, zodat trillingen, schokken en de structurele
belasting aan de achterkant van de machine
verminderd worden.

oplooprem laat een snelle en vlotte aanpassing
aan alle trekhaakhoogtes toe.

VERMEER.COM

BC1500 HOUTVERSNIPPERAAR - EUROPEES MODEL
ALGEMEEN

INVOERSYSTEEM: TWEE ROLLEN

Transportlengte: 557,1 cm

Aantal invoerrollen: 2

Breedte: 222 cm

Diameter invoerrol: 53 cm

Transporthoogte: 261,0 cm

Oriëntatie: verticaal

Totaal gewicht: 3480 kg

Klemkracht: 136 kg (veer)

Max. toegestaan gewicht: 3500 kg

Invoersnelheid: 0,53 m/sec (max.)

Kogeldruk: 120 kg
Max. toegestane kogeldruk: 150 kg

INVOERTAFEL

Versnippercapaciteit: 38 cm

Breedte: 143,2 cm

Invoeropening:

Afstand van middelste invoerrol naar einde tafel: 176,5 cm

Breedte: 51 cm

Afstand van tafel naar grond: 62,2 cm

Hoogte: 38 cm

MOTOR
Cummins Turbo Diesel T4i
Aantal cilinders: 4
Cilinderinhoud: 4,5 l
Max. totaal vermogen: 96,9 kW (130 pk)
Max. koppel: 622,3 Nm

FRAME
Wielassemblage: 215R14C8
Verlichting: gloeilamp (24 V of 12 V)
As/ophanging:
Tandem Alko 2000 kg, rubberen torsie-assen
Oplooprem: type Alko 352VB, in hoogte verstelbaar

Koeling: water

KENMERKEN
CAPACITEITSGEGEVENS

Afsluitbare motorbehuizing

Inhoud hydraulische olietank: 45 l

Afsluitbare toegang tot brandstoftank

Inhoud brandstoftank: 170 l

Afsluitbaar bedieningspaneel
SmartFeed met automatische omkering

UITWERPSYSTEEM
Uitwerphoogte: 252 cm
Handmatig met selecteerbare springveerstanden

Instrumentarium: tachometer/uurmeter, brandstofmeter, indicator
dynamo, koeltemperatuur, motoroliedruk, spanningsmeter,
indicator luchtfilterverstopping
Kogelkoppeling 50 mm of DIN-oog koppeling 40 mm als optie

TROMMEL
2 messen van A8-staal
Diameter: 57,2 cm
Breedte: 56 cm
Snelheid: 1980 omw/min
Gewicht schijf: 245 kg
Veiligheidsvergrendeling: 2 standen

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 EcoIdle zijn handelsmerken van Vermeer Manufacturing Company in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2016 Vermeer Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
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