SZÁRZÚZÓK

Komáromigép Kft.
Mobil: +36 20/9-360-125
E-mail: komaromigep@pr.hu
Web: www.komaromigep.hu
Telephely: H-2740 Abony, Vasút dűlő 13.
Gyártó:

KB 3011 B típusú
Ez a típus az egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb zúzónk. Három méteres munkaszélességben készülnek.
A hazánkban leggyakoribb MTZ erőgépekkel is üzemeltethetőek.
A zúzótengely késszáma az adott talajfelületre kétszeres késlefedést tesz lehetővé, ami biztosítja a növényzet rendkívül
apróra történő zúzását. A növelt késszám a gép alatt nagy légörvényt, vákuumot hoz létre, mely az elfekvő kukoricaszárat
is megemeli és összezúzza. A kukoricaszárat oly mértékben apró darabokra tépi össze, hogy szántás előtt már nincs szükség
újabb költséges tárcsázásra. A 3 méteres munkaszélességű zúzó 4 sor kukoricaszárat és a kapcsolódó sorközöket is lezúzza.
A gép bármilyen magas és sűrű növényzet zúzására is kiválóan alkalmas, pl. nád, gazos-gyomos területek, rét, stb... A zúzás
további hatékonyságát ellenkések biztosítják.
E típusok előtéttengelyről történő lehajtását 6 soros 17-es ékszíjhajtáson keresztül biztosítjuk a zúzótengelyre. A gépek
magassága a kerékszerkezeten különféle magasságban beállítható, ugyanígy a kerékszélesség. A gép széles masszív mezőgazdasági gumikkal rendelkezik.
A zúzótengely 60 x 10-es Muzzi gyártmányú 96db Y késsel, vagy 36db kalapácskéssel szerelhető, igényeknek megfelelően.
A rotor késekkel szerelve, precízen kerül dinamikai egyensúlyozásra. A gépen van egy hátsó ajtó, mely igény esetén nyitható.
A zúzók CE minősítéssel rendelkeznek és szerepelnek az F.V.M. műszaki katalógusában.
A garancia két év.
A gép műszaki munkavédelmi vizsgálatát az Agrovéd Kft. Gödöllő végezte. Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 3516.612.09.

Főbb adatok:
Munkaszélesség:.................................. 3 m
Erőgép igény: ....................................... 58 kW
Meghajtás ford.: .................................. 540
Terület teljesítmény:............................ 1,8 - 4,2 Ha
Tarlómagasság: .................................... fokozatokban állítható
Kések száma: ....................................... 96 Y, vagy 36db kalapácskés
Száll. szélesség: .................................... 3240 mm
Szállítás: ............................................... Függesztve
Munkahelyzet: ..................................... Vontatható, félig függesztett
GARANCIA: 2 ÉV !
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KG-6000 típusú
szárzúzó
A KG-6000 típusú, 6 méter munkaszélességű, hidraulikusan csukható szárzúzó elsősorban a nagy gazdaságok hatékony
szárzúzója.
Alkalmazás: Kukoricaszár, napraforgó, legelők, gazos-gyomos területek zúzása.
A két 3 méteres szárny külön-külön nyitható és csukható. A kardántengely eltávolításával külön-külön is használható.
A szárzúzó 8 sor kukorica illetve napraforgó zúzására alkalmas.
A KG-6000 szárzúzó 2 db zúzótengellyel rendelkezik.
A tengely 192 Y, vagy 76 db kalapácskéssel szerelhető.
A gép kétoldali 6-6- soros lehajtású.
A szárzúzó olasz Comer hatóművel és kardántengelyekkel van szerelve.
A KG-6000 szárzúzó, mint az összes többi szárzúzónk CE minősítéssel rendelkezik.

Főbb adatok:
Erőgép igény: ............................... min. 160 LE
Munkaszélesség: .......................... 6000 mm
Szállítási szélesség: ...................... 2600 mm
Magasság munka közben: ........... 1300 mm
Magasság szállítás közben: .......... 3700-4000 mm
Súly: ............................................. 2700 kg
Kések száma: ............................... 192 Y, vagy 72 db kalapácskés
Kardánfordulat: ........................... 540 /perc
Tarlómagasság: ............................ fokozatban állítható (0-250 mm)
Területteljesítmény: ..................... 3-8 Ha
GARANCIA: 2 ÉV !
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KB 303 típusú
szárzúzó
Alkalmazás: kukoricaszár, napraforgó, gazos-gyomos területek, nyesedék, stb. zúzására.
A gép felfüggesztett kivitelben masszív alvázra épül. A forgórészen négy sorban helyezkednek el a Muzzi gyártmányú kalapácskések, melyek nagy éltartóssággal rendelkeznek és hatékony zúzást tesznek lehetővé. Ez a gyártmányunk egyszerű
felépítésű, árban nagyon versenyképes és üzembiztos. Ezen a gépen nincs nyitható hátsó ajtó, nincs költséges gumikerék
szerkezet. A gép a hátsó részén található acélhengeren gördül, amellyel állítható a tarló magasság. Ez főleg egyenetlen
(vaddisznó túrásos) talajokon nagy előny.
A gép minőségi Comer hajtóművel és kardántengellyel rendelkezik. Az előtéttengelyről a hajtást ötsoros ékszíjhajtáson
visszük át. A zúzótengely anyaga erős 10 mm falvastagságú acélcső, melyre erős késfelfogató tartók vannak felhegesztve.
Ez a típus különböző munkaszélességben készül, úgy hogy a 3 méteres munkaszélességű zúzó van kisebb munkaszélességre
szűkítve, azonban a kisebb munkaszélességű gépek az alkotóelemei ugyanazok mint a 3 méteres munkaszélességű változaté.
A gép műszaki munkavédelmi vizsgálatát Agrovéd Kft. Gödöllő végezte. Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 3515.612.09.
A zúzó CE minősítéssel rendelkezik és szerepel az F.V.M. műszaki katalógusában. A garancia két év.
Főbb adatok:
Zúzótengely hossza:............................................. 2400 mm ........... 2000 m .............. 1800 m
Erőgép igény: ....................................................... 70 LE .................. 55 LE ................. 45 LE
Meghajtás ford.: .................................................. 540 ford/min ..... 540 ford/min ..... 540 ford/min
Terület telj. (zúzandó anyagtól függően): ...................... 1,2 - 3,7 Ha ........ 0,8 - 2,5 Ha........ 0,5 - 2,2 Ha
Tarlómagasság: .................................................... Fokozat nélkül állítható
Zúzókések száma: ................................................ 22 db.................. 18 db ................. 16 db
Szállítási szélesség: .............................................. 2650 mm ........... 2250 mm........... 2050 mm
Súly: ..................................................................... 820 kg ................ 760 kg ............... 700 kg

GARANCIA: 2 ÉV !

KB 303 K típusú
szárzúzó
A KB 303 K típusú szárzúzó méreti adatai megegyeznek az alaptípus KB 303 zúzóval, kivéve a függesztő három
pontot, mely hidraulikusan oldal irányban 400 mm eltolható, így fák lombkoronái alá betolható, kerítés mellett
jobb zúzási hatékonysággal tudunk dolgozni.
Munkaszélesség:....................... 2400 mm ........... 2000 mm ........... 1800 m
Erőgép igény: ............................ 70 LE ................. 55 LE .................. 45 LE
Meghajtás ford.: ....................... 540 ford/min ..... 540 ford/min ..... 540 ford/min
Tarlómagasság: ......................... Állítható
Kések száma. ............................ 22 db ................. 18 db.................. 16 db
Szállítási szélesség: ................... 2700 mm ........... 2300 mm ........... 2100 mm
Súly: .......................................... 840 kg ............... 780 kg ................ 720 kg

GARANCIA: 2 ÉV !
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KB 320 típusú
rézsűvágó
Alkalmazás: gazos-gyomos területek, nyesedék, árokpartok, gátak, gyümölcsösök.
A gép felfüggesztett kivitelben masszív alvázra épül. A forgórészen négy sorban helyezkednek el a SABA gyártmányú kalapácskések, melyek nagy éltartóssággal rendelkeznek és hatékony zúzást tesznek lehetővé. Ez a gyártmányunk egyszerű felépítésű, árban nagyon versenyképes és üzembiztos. Ezen a gépen nincs nyitható hátsó ajtó,
nincs költséges gumikerék szerkezet. A gép a hátsó részén található acélhengeren gördül, amellyel állítható a
tarló magasság. Ez főleg egyenetlen (vaddisznó túrásos) talajokon nagy előny.
A gép minőségi Comer hajtóművel és kardántengellyel rendelkezik. Az előtéttengelyről a hajtást ötsoros ékszíj
hajtáson visszük át. A zúzótengely anyaga erős 10 mm falvastagságú acélcső, melyre erős késfelfogató tartók
vannak felhegesztve.
A gép műszaki munkavédelmi vizsgálatát Agrovéd Kft. Gödöllő végezte. Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 4333.212.15.
A zúzó CE minősítéssel rendelkezik és szerepel az F.V.M. műszaki katalógusában.
Főbb adatok:

Zúzótengely hossza:............................................................ 2000 mm
Erőgép igény: ...................................................................... min. 80 LE
Meghajtás ford.. ................................................................. 540 ford/min
Terület teljesítmény (zúzandó anyagtól függően): ............. 0,8 - 2,5 Ha
Tarlómagasság: ................................................................... Fokozat nélkül állítható
Kések száma: ...................................................................... 18 db (1.35 kg/db)
Szállítási szélesség: ............................................................. 2250 mm
Súly: .................................................................................... 860 kg

GARANCIA: 2 ÉV !
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KB 302 típusú
szárzúzó
Alkalmazás: kukoricaszár, napraforgó, gazos-gyomos területek, stb. zúzására. A gép a nagy gazdaságok hatékony zúzója. A
gép 4,6 méter munkaszélességű, 6 sor kukorica - napraforgó zúzására alkalmas.
A gép felfüggesztett munkahelyzetben hátsó bolygókerekeken vontatható, melyekkel állítható a tarlómagasság.
Szállítás: A gép hosszára vontatható. Rendelkezik egy harmadik, felcsukható, szállítási helyzetre kifordítható kerékszerkezettel. Az egyik tarlómagasság állító bolygókerék szintén kifordítható, és szállítási helyzetben rögzíthető.
Munkahelyzetben felcsukható vonóháromszögön keresztül csatlakoztatható hosszanti vontatásra az erőgépen.
A gép osztott zúzótengellyel rendelkezik (középen csapágyazva) lehajtás ötsoros ékszíjjal mindkét oldalról. A zúzótengelyen
négy sorban helyezkednek el a zúzandó területre kétszeres késlefedést biztosító Muzzi gyártmányú 60 x 10-es Y kések,
melyek kopásállóak, nem törnek és szívósak. A sűrített késszám rendkívül hatékony zúzást eredményez. Kukoricaszár, napraforgó zúzása után nincs szükség költséges tárcsázásra, azt zúzás után lehet szántani.
A gép nyugodt egyenletes járatását a zúzótengelyek komputeresen bemért dinamikai egyensúlyozása biztosítja.
A zúzó CE minősítéssel rendelkezik és szerepel az F.V.M. műszaki katalógusában. A garancia két év.
A gép műszaki munkavédelmi vizsgálatát az Agrovéd Kft. Gödöllő végezte. Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 3516.612.09.

Főbb adatok:
Erőgép igény: ................................................... Min 130 LE
Meghajtás fordulat: ......................................... 540 ford/min
Terület teljesítmény:........................................ 2,5 - 6 Ha
Tarlómagasság: ................................................ Fokozat nélkül állítható
Hajtómű-kardán típusa:................................... Comer
Zúzótengely: .................................................... osztott
Lehajtás: .......................................................... Mindkét oldalról

Zúzókések száma: ................................................ 176 db Y 60x10 Muzzi
Munkaszélesség:.................................................. 4600 mm (6 sor kukorica)
Hosszúság vontatáskor: ....................................... 5920 mm
Szélessége: .......................................................... 2310 mm
Magassága: .......................................................... 1240 mm
Súlya: ................................................................... 1450 kg

GARANCIA: 2 ÉV !
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KRZ-3 típusú
függőleges tengelyű szárzúzó
A gép bármilyen magas és sűrű növényzet zúzására kiválóan alkalmas, pl: kukorica, napraforgó, nád, gazos-gyomos területek, legelők.
A gép masszív vázon, alul-felül lemezborítással rendelkezik.
A szárzúzó Comer gyártmányú hajtóművekkel és nyomatékhatárolós kardántengelyekkel van szerelve, amit burkolat fed. A gép a hátsó masszív kerekeken vontatható illetve a hidraulika segítségével munkahelyzetbe állítható.
A zúzás hatékonyságát a felszerelt ellenkések teszik lehetővé.
Főbb adatok:
Gép tömege: ...................................................... 1040 kg
Munka szélesség:............................................... 3000 mm
Teljes szélesség: ................................................. 3045 mm
Hosszúság: ......................................................... 3725 mm
Kardánfordulat: ................................................. 540 / perc
Erőgépigény: ...................................................... min. 80 LE
Zúzótengely fordulat: ........................................ 1042 / perc
Tarlómagasság: .................................................. 50 - 400 mm
Területteljesítmény:........................................... 0,8 - 3 ha / h
Munkasebesség: ................................................ 5 - 15 km / h

GARANCIA: 2 ÉV !
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TOVÁBBI GYÁRTMÁNYAINK:
ABK-116 • ABK 118 • ABK 012 típusú
sorközművelő kultivátorok

Minden termékünkre 2 év garanciát biztosítunk!

www.komaromigep.hu

