Biber 82 – az új aprítógeneráció még nagyobb teljesítménnyel
Finom apríték vagy durva apríték
Az új aprítódob konstrukciója következtében könnyen
futó és különlegesen erõtakarékos. A robosztus
aprítókésekkel vagy a választható penge rendszerrel
a kések beállításától és a rosta méretétõl függõen
egzakt finom apríték vagy az ipari berendezések
számára durva apríték is elõállítható.
Idegen tárgyakkal szembeni késvédelem
A szabadalmaztatott késbefogás az idegen tárgyak
által a gépben okozott károkat megakadályozza vagy
jelentõs mértékben csökkentheti azok mértékét.

Biber 82 RBZ: nagy mobilitás, a legmagasabb
igények szerinti tökéletes munkahely

Nagyobb átbocsátás, jobb aprítási minõség
A két rosta a rostafelületet 1,52 m2-re növeli. A nagy
rostafelület meggyorsítja az anyag vágás utáni
kijuttatását. Ezzel megnõ az áteresztõ képesség. A
kisebb súrlódás csökkenti ezen kívül a portartalmat és
így jobb aprítási minõséget kapnak.
Kíméletes kidobás
A nagy, kopásszegény 1,54 m átmérõjûre tervezett
ventilátor gondoskodik a nagy kidobási távolságról és
az apríték kíméletes kijuttatásáról.

Biber 80 RBZ mit Spaltbiber
Kezelési komfort, kisebb kopás, egyszerû
karbantartás
A két részbõl álló behúzó szalag által a Z, ZK valamint
az RBZ modellek esetében a behúzó vályú
összecsukásakor vagy szétnyitásakor nem
szorulhatnak be fadarabok és a behúzó részt az
aprítás megkezdésekor/befejezésekor nem kell még
külön kézzel megtisztítani. A behúzó vályú széria
felszereltségéhez tartozó hidraulikus reteszelés
megkíméli a kezelõt az ûlés elhagyásától és a kézi
beavatkozástól amivel végülis munkaidõt takarít meg.

Precíz aprítéksugár
Az 5,2 m magas kidobó ideális a magas pótkocsik
vagy konténerek közvetlen megtöltéséhez. A kidobó
magassága 2,6 és 5,2 méter között hidraulikusan
állítható. Az áramlás irányító fedéllel az aprítéksugár
alacsonyabbra illetve magasabbra irányítható és így a
tároló minden szöglete megtölthetõ.
Tiszta aprítási hely

Mûszaki adatok

82 Z / ZK

82 S

82 SDK

82 RM

82 RBZ

max. faátmér

55 cm

55 cm

55 cm

55 cm

55 cm

max. fa Ø pengerendszerrel (keményfa)

45 cm

45 cm

45 cm

45 cm

45 cm

Behúzási szélesség

98 cm

98 cm

98 cm

98 cm

98 cm

8 vagy 16

8 vagy 16

8 vagy 16

8 vagy 16

8 vagy 16

Behúzószalag hossza a behúzóhengerig

0,8 m + 1,4 m

3,5 m

2,7 m

3,5 / 2,7 m

0,8 m + 1,4 m

Kardántengelyes meghajtás teljesítményigénye

130 - 270 kW

-

-

-

-

1000 Ford. / min

-

-

-

-

Meghajtási teljesítményigény motorral

-

330 kW

330 kW

330 kW

LKW 353 kW

Hidr. billenthetõ forgóalváz

-

l

l

-

-

Forgókoszorú

-

-

l



-

-

l

-

l









Aprítókés pengerendszer (darab)

Kardántengely fordulatszám

-/l

Adagoló daru

16

A Biber 82 Z, ZK és RBZ modellek széria tartozékként
fel vannak szerelve a behúzó rész alatt elhelyezett
takarító rendszerrel. Ez lehetõvé teszi, hogy az
aprítási terület nagyobb ráfordítást igénylõ takarítási
munkák nélküli elhagyását vagy a forgalmas utak
mentén végzett aprítást is.



Spaltbiber
Szállítási méretek h x sz x m (m) *

5,9 x 2,9 x 3,7

9,9 x 2,5 x 3,4

9,6 x 2,5 x 3,8

7,1 x 2,5 x 2,5

8,3 x 2,9 x 4,0

Súly kb. (kg) *

10.000 / 13.800

14.000

18.500

11.500

25.000

* A felszereltségtõl függ
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Kiegészítõ felár ellenében

