BS 760 – biodrtič
Počet otočných kladiv drtiče (4 osy)
Vkládání drtiče

64
Ocelový dopravní pás 2 800 x 650 mm s podávacími válci
hydraulicky hnanými s nastavením rychlosti
300 mm
780 mm
20-25 m3
volně na terén

Otevření vkládacího válce
Šířka drtící komory
Hodinový výkon*
Vyskladnění
Rozměry vkládacího prostoru drtiče (délka x
3 000 x 1 435 x 600 mm
šířka x výška)
Rozměry stroje (délka x šířka x výška)
5 770 x 1 920 x 2 900 mm
Vyměnitelné protiostří
STANDARD
Elektronická pojistka proti přetížení
STANDARD
NO-STRESS
*údaj závisí na typu drceného materiálu a na rychlosti vkládání
Model
Motor
Počet válců
/chlazení
Výkon
Hmotnost

BS 760 PTO
náhonový hřídel traktoru 540
ot/min
-

BS 760 E 55
elektrický motor

BS 760 I 100
diesel, el. starter
Iveco N45 (Tier3)

-

4/kapalina

>66,2 kW/89 k
55 kW/73,8 k
74 kW/100 k
2 650 kg
2 800 kg
3 150 kg
stroj s podvozkem pro pomalé tažení za traktorem

Výbava na přání
BS 760 PTO s p.d.f. 1000 ot/min (stroj v základním provedení, vyskladnění volně na terén)
Verze s naftovým motorem IVECO 93 kW/126 k
Homologovaný podvozek do 40 km/h
Homologovaný podvozek do 80 km/hod (pro stroje bez ruky)
Homologovaný podvozek do 80 km/hod s nastavitelnou ojí (pro stroje bez ruky)
Homologovaný podvozek do 80 km/hod (verze s rukou) se vzduchovými brzdami a ABS
Otoč pro verze s motorem
Gumový vynášecí dopravník (výška vyskladnění 3 000 mm) *
Homologované dálkové ovládání (bezdrátové)
Elektrohydraulické dálkové ovládání – (kabel)
Náhonový hřídel (pro verze s PTO)*
Ochrana stroje před vniknutím železných předmětů
Nakládací ruka s otočí a stabilizátory
* doporučená výbava

BS 1000 – biodrtič
Model
Motor
Počet válců /chlazení
Výkon
Počet otočných kladiv
Hodinový výkon*
Délka vkládacího prostoru
Spodní vkládací pás
Elektronická pojistka proti
přetížení NO-STRESS
Rozměry stroje (orientační)

BS 1000 PTO
BS 1000 I 238
BS 1000 E 110
náhonový hřídel traktoru
diesel.
elektrický
1000 ot/min
IVECO N67
4/kapalina
>81 kW/110 k
175 kW/238 k
110 kW/150 k
28
28
28
60 – 70 m3
60 – 70 m3
60 – 70 m3
3 500 mm
3 500 mm
3 500 mm
délka 3 000 mm, šířka 1 000 mm
STANDARD

délka 8 000 x šířka 2 300 x výška 3 000
jednoosý podvozek pro pomalé tažení za
Provedení stroje
statický stroj
traktorem
*údaj závisí na typu drceného materiálu a na rychlosti vkládání
Výbava na přání
Nehomologovaný podvozek tandem do 40 km/h
Nehomologovaný podvozek tandem do 80 km/hod
Silniční homologace
Gumový vynášecí dopravník (neskládací)
Mříž na výstupu (alternativa k protiostří)
Hydraulické ovládání protiostří
Homologované dálkové ovládání (bezdrátové)
Samohyb
Horní vkládací pás (místo válce)
Ochrana stroje před vniknutím železných předmětů

