BC230XL

HOUTVERSNIPPERAAR

COMPACT FORMAAT. Wanneer de BC230XL met

OPTIONELE 180° ROTERENDE DRAAITAFEL.

alle beschikbare opties is uitgerust en over een
volle tank beschikt, weegt hij 2100 kg. Samen met
de trekker garandeert het 1,9 m brede onderstel
van de BC230XL een stabiele rijprestatie en de
nodige zichtbaarheid bij het achteruitrijden.

Dankzij de optionele draaitafel kan de operator
de invoerbuis naar de gewenste locatie draaien:
hierdoor wordt de toevoer van de BC230XL
aanzienlijk vereenvoudigd en kan de operator nog
veiliger werken.

GROTE VRIJE HOOGTE. Met een vrije hoogte
van 36 cm onder het chassis en 26 cm onder
de as kan de houtversnipperaar ook op moeilijk
terrein probleemloos worden gebruikt.

SMARTFEED-SYSTEEM. Het SmartFeedsysteem verhoogt de productiviteit en vermindert
de belasting op de motorcomponenten.
Het controleert het motortoerental, detecteert
eventueel geblokkeerde invoerrollen en zorgt
ervoor dat het te versnipperen materiaal
automatisch voor- en achteruit beweegt. Hierdoor
worden handmatige ingrepen tot een minimum
beperkt.

HORIZONTALE INVOERROLLEN.

HOOG VERMOGEN. De Kubota Turbodieselmotor van 49,2 kW (66 pk) voldoet niet
alleen aan de emissievoorwaarden, maar biedt ook
voldoende vermogen om al uw versnipperwerk
naar behoren te kunnen uitvoeren.

VERMEER.COM

Met het oog op een maximale invoercapaciteit is
de onderste invoerrol zo gepositioneerd dat ze
verspringt ten opzichte van de bovenste invoerrol.
Daardoor wordt het materiaal makkelijker
versnipperd.

BC230XL HOUTVERSNIPPERAAR
ALGEMEEN

INVOERSYSTEEM

Gewicht: 2.100 kg

Aantal invoerrollen: 2

Gewicht (disselboom): 91 kg

Diameter invoerrol: 26 cm

Lengte (transport): 3,6 m

Invoerrol: twee rollen, horizontaal gepositioneerd

Lengte: 4,1 m

Klemkracht: 303 kg

Breedte: 1,9 m

Afstand van schijf: 8 cm

Hoogte (transport): 2,4 m
Geluidsniveau: 120 dB

INVOERTAFEL
Breedte: 122 cm

MOTOR

Afstand van middelste invoerrol naar einde tafel: 165 cm

Type: Kubota V2607T

Afstand van tafel naar grond: 75 cm

Vermogen: 49,2 kW (66 pk)
Brandstof: diesel

CHASSIS

Aantal cilinders: 4

Frame: robuust gelast stalen frame

Koelproces: water/antivries

Banden: 215R14C

Geluidsvermogen: 120 dB(A)

Verlichting: led
As/ophanging: Knott 2.500 kg torsie-as

VLOEISTOFCAPACITEITEN

Oplooprem: Zyp Knott KRV30

Brandstoftank: 55 l

Koppeling: kogelkop-koppeling van 50 mm

Hydraulische olietank: 22,7 l

UITWERPSYSTEEM
Uitwerphoogte: 205 cm

VERSNIPPERSYSTEEM
Gewicht: 150 kg
Breedte: 25 cm
Diameter: 84 cm
Toerental: 1350 omw/min
Messen: twee, A8-staal

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. Kubota is een handelsmerk van Kubota, Ltd.
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