BC190XL

HOUTVERSNIPPERAAR

DUURZAAM ONTWERP. De toonaangevende
overbemeten hoofdlagers, schijf, aandrijving
en invoersysteem werden gemonteerd op
een volledig van hoogwaardig staal gemaakte
behuizing om de nodige productiviteit te leveren
voor uw zware werklast.

VEILIGHEID VAN DE OPERATOR. Via de
bovenste invoerregelstang, die boven de invoertafel is
gemonteerd en vier standen omvat, kan de operator de
invoerrollen tot stilstand brengen en vooruit of achteruit
selecteren. De gepatenteerde invoerstopstang
onderaan is strategisch aangebracht zodat de operator
het toevoermechanisme tot stilstand kan brengen
door met zijn been tegen de stang te slaan, hetzij
doelbewust of automatisch bij een noodsituatie.

VERSNIPPEREN MET EEN DRUK OP DE
KNOP. De snipperschijf start automatisch na een

UITSTEKENDE SERVICE. Er is slechts een

COMPROMISLOOS VERSNIPPEREN. Door de
Kubota-motor van 48,1 pk (35,9 kW) te koppelen
aan een schijf bestaande uit 4 messen en met een
diameter van 76 cm, kan de BC190XL materiaal
met een diameter tot 20 cm verwerken en tot
een gemiddelde afstand van 10 tot 12 meter
weggooien, en dat allemaal met een geluidsniveau
van nauwelijks 120 dB(a)!

DE BESTE INVOER OP DE MARKT. Dankzij een
uitzonderlijke invoeropening van 20 x 30,5 cm met
enorme horizontale invoerrollen en de SmartFeedbesturing met automatische omkering biedt deze
machine u de capaciteit en het vermogen die u
nodig heeft om uw zware werkzaamheden uit te
voeren.

minimaal routineonderhoud vereist. De hoofdlagersmeerpunten zijn van buitenaf bereikbaar. De
volledig automatische en dynamische riemspanner
vereist geen instelling door de operator, maar de
riem kan heel snel zonder werktuigen vervangen
worden. Doordat alle systemen vlot bereikbaar
zijn, kan de machine volledig onderhouden worden
zonder dat de werkruimte in het gedrang komt.

VERMEER.COM

druk op de knop: dit zorgt voor een eenvoudige
bediening en lastvrij opstarten van de motor,
waardoor de betrouwbaarheid toeneemt.

BC190XL HOUTVERSNIPPERAAR
ALGEMENE GEGEVENS: GEWICHT EN AFMETINGEN

INVOERSYSTEEM

Gewicht: 1450 kg

Aantal invoerrollen: 2

Kogeldruk: 75 kg

Diameter bovenste invoerrol: 40 cm

Lengte (transport): 350 cm

Diameter onderste invoerrol: 26 cm

Breedte (transport): 155 cm

Oriëntatie: horizontaal

Hoogte (transport): 240 cm

Klemkracht: 290 kg

Breedte invoeropening: 30,5 cm

Afstand van schijf: 32 cm

Hoogte invoeropening: 20,3 cm

INVOERTAFEL
MOTOR

Breedte: 109,2 cm

Merk en model: Kubota V2203-M-E3B

Afstand van middelste invoerrol naar einde tafel: 167,6 cm

Type brandstof: diesel

Afstand van tafel naar grond: 71,1 cm

Totale paardenkracht: 48,1 pk (35,9 kW)
Max. koppel: 145 Nm
Aantal cilinders: 4
Koelproces: vloeistof
Geluidsvermogen: 120 dB(A)

CHASSIS
Verlichting: gloeilamp
As/ophanging: Alko Plus 1500 kg
Banden: 175R14C8PR
Oplooprem: mechanisch

VLOEISTOFCAPACITEITEN
Brandstoftank: 56 l

OPTIES

Hydraulische vloeistoftank: 22,7 l

Speciale verf
Uitgebreide garantie

UITWERPSYSTEEM

Vermeer Confidence Plus® programma voor activabehoud

Uitwerphoogte: 246 cm

SCHIJF
Gewicht: 120 kg
Breedte: 305 mm
Diameter: 760 mm
Snelheid: 1480 omw/min
Messen: vier, A8-staal
Veiligheidsvergrendeling: 4

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. Kubota is een handelsmerk
van Kubota, Ltd. © 2016 Vermeer Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
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