
károsodások gyakran közvetlen módon 
Átgondolt technika elháríthatók vagy legalábbis mérsékelhetõk 

nagy teljesítmény és könnyedség és a javítási költségek csökkenthetõk.

A 8, páronként eltolt aprítókéssel szerelt 
Eschlböck aprítódob nagy lendítõtömege Nagy behúzónyílás és 
könnyed munkavégzés t  és  ezze l  láncos behúzószalag     
egy ide jû leg  a lacsony  megha j tás i  
teljesítményt garantál. A szériakivitelhez A behúzó  láncszalag egész fáktól kezdve a 
tartozó elektronikus behúzásvezérlés rövid fadarabok és kérgek egyszerû 
folyamatos munkavégzést tesz lehetõvé adagolását teszi lehetõvé. Az új, nagy 
még kis vontatókkal is, valamint megnöveli méretû behúzótölcsér a legújabb ismertek 
az átbocsátást. A nagy teljesítményû szerinti biztonsági berendezésekkel van 
hidraulikaberendezés ( a Biber 7 plus felszerelve.
esetében szériaszerûen megerõsített) és az 
erõs ékszíj elõtéthajtás erõteljes behúzást 
biztosít. A robosztus aprítókés rendszer Biber 7 plus – kézi- és darus 
mellett a puhafák és cserjék aprításához adagoláshoz tartozó biztonsági 
gyorsan cserélhetõ pengék ál lnak berendezések
rendelkezésre. 

A darumeghosszabbító vályú feltevésével 
egyetlen elem leszerelése nélkül megvédjük 

Idegen tárgy – nyírócsap biztosítás a kézi kapcsolót. Darus adagolás esetén a 
vontatóról  kényelmesen kezelhetõ 

A faraktárban felejtett idegen tárgyak, mint valamennyi funkció a kábeles távirányítás 
például szerszámok, darus adagoláskor segítségével. A Biber 7 ezzel a nagy gépek 
könnyen elnézhetõk és bekerülhetnek a komfortját kínálja.
faaprító gépbe. Az aprítókés-befogás 
újonnan szabadalmaztatott idegen tárgy-
nyírócsap biztosítása segítségével a kisebb 

Biber 7 és Biber 7 plus sorozat 

Cserélhetõ rostákkal
egzakt aprítékminõség

A cserélhetõ rosták teszik lehetõvé az Ö-
(osztrák) 7133 és az EN 14961-nek 
megfelelõ egzakt apríték minõséget. Az 
apríték távolra történõ kidobását a két 
továbbító csiga és az erõs ventilátor 
biztosítja.

Biber 7 plus

Biber 7 plus darus/kézi adagolással

Biber 7 plus daruval

Átgondolt, robosztus aprítódob

 Ø 35 cm

10

Biber 7

Mûszaki adatok Biber 7 Biber 7 plus

Aprítórendszer

Behúzónyílás

Behúzó láncszalag

Aprítókések száma

Cserélhetó rosta a következõ aprítékhosszokhoz

Elektronikus behúzás vezérlés üzemóra 
számlálóval

l l

Ékszíj elõtéthajtás SPB SPC

Meghajtási teljesítményigény kardántengellyel 44 - 100 kW 44 - 125 kW

Kardántengely fordulatszám

Futótengely 10 (25) km/h l l

Futótengely 80 km/h, sûrített levegõvel fékezett - �

Megerõsített hidraulika meghajtás � l

Kábeles távirányítás - l

Kronos 4000 adagoló daru - �

Méretek H x Sz x M (m)*

Munkaállás 3,75 x 2,93 x 3,50 5,00 x 3,35 x 4,00

Szállítási helyzet 3,75 x 2,43 x 2,80 5,00 x 2,55 x 3,20

Súly kb.* 3.150 kg  5.000 kg

* Felszereltségtõl függõ     l Szériakivitel     � Kiegészítõ felszerelés felár ellenében

2, 3 vagy 4 cm

1000 Ford./min

Dobaprító

35 x 56 cm

0,8 m

8 darab
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