BC160XL

HOUTVERSNIPPERAAR

COMPACT DESIGN. Met een sleepgewicht van
slechts 750 kg en een transportlengte van 276,1
cm is de BC160XL voldoende compact voor kleine
werkplaatsen, terwijl hij toch groot materiaal kan
verwerken. Met het oog op vervoer en opslag
kan de uitwerpbuis gemakkelijk samengevouwen
worden van een werkhoogte van 240 cm naar een
hoogte van 193 cm.

AUTOFEED II®-BESTURINGSSYSTEEM. Het
AutoFeed II-systeem controleert het motortoerental
en zorgt ervoor dat de invoerrollen automatisch
stoppen met het oog op een verbeterde
productiviteit.

VERMEER.COM

360° ROTERENDE DRAAITAFEL. Hierdoor kan
de invoertafel van de houtversnipperaar gedraaid
worden naar de plaats waar het te versnipperen
materiaal zich bevindt: dit vereenvoudigt niet alleen
de toevoer, maar zorgt ook voor meer veiligheid
bij werkzaamheden langsheen de weg doordat de
operator het wegverkeer kan mijden.

TWEE HORIZONTALE INVOERROLLEN.

INVOERSTOPSTANGEN ONDERAAN/OPZIJ.

INVOER MET HOGE CAPACITEIT. De

Het systeem met de invoerstopstangen onderaan/
opzij is strategisch aangebracht zodat de operator
de toevoer kan stopzetten door op de stang te
slaan, hetzij doelbewust of automatisch bij een
noodsituatie.

BC160XL heeft een invoeropening van 16 cm
x 20 cm, waardoor het minder vaak nodig is
om het materiaal bij te snijden alvorens het in
de houtversnipperaar wordt gevoerd. Hierdoor
verhoogt de productiviteit.

Twee horizontale invoerrollen zorgen voor betere
prestaties: ze grijpen en voeren het materiaal
niet alleen naar de schijf, maar helpen ook bij het
verwerken van uitstekende takken.

BC160XL HOUTVERSNIPPERAAR
ALGEMENE GEGEVENS: GEWICHT EN AFMETINGEN

SCHIJFVERSNIPPERSYSTEEM

Gewicht: 750 kg

Gewicht: 86 kg

Gewicht (kogeldruk): 46 kg

Breedte: 59,9 cm

Lengte (transport): 276,1 cm

Diameter: 59,9 cm

Breedte: 154,9 cm

Snelheid: 1800 omw/min

Hoogte (transport): 247,9 cm

Messen: drie, A8-staal

Breedte invoeropening: 19,8 cm

Veiligheidsvergrendeling: 2 standen

Hoogte invoeropening: 16 cm

INVOERSYSTEEM
MOTOR
Merk en model: Kohler KDW1003
Type brandstof: diesel
Totale paardenkracht: 26 pk (19,4 kW)
Max. koppel: 59 Nm

Aantal invoerrollen: 2
Diameter invoerrol: 20,1 cm
Oriëntatie: horizontaal
Klemkracht: 300,2 kg
Afstand van schijf: 4,1 cm

Aantal cilinders: 3
Koelproces: mengsel van water en koelvloeistof

INVOERTAFEL

Geluidsvermogen: 121 dB(A)

Breedte: 106,9 cm
Afstand van middelste invoerrol naar einde tafel: 154,9 cm

VLOEISTOFCAPACITEITEN

Afstand van tafel naar grond: 77 cm

Brandstoftank: 18 l
Hydraulische vloeistoftank: 18 l

UITWERPSYSTEEM
Uitwerphoogte: 247,9 cm

CHASSIS
Wielassemblage: 12 V EC compatibel
As/ophanging: Alko Euro +900 rubbergeveerde enkele torsie-as
Oplooprem: trommel

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. De beschikbaarheid van bepaalde modellen is beperkt tot bepaalde geografische locaties. Neem contact op met uw plaatselijke Vermeer-dealer voor meer informatie over een
specifieke machine. Vermeer, het Vermeer-logo, Equipped to Do More en AutoFeed II zijn handelsmerken van Vermeer Manufacturing Company in de Verenigde Staten en/of andere landen. Kohler is een handelsmerk van Kohler Co. © 2016 Vermeer Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
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