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K2R SZÁRZÚZÓ SZÉRIA 

vágható max. átmérő 1-2 cm; min. telj. igény 25-30 LE; munkaszél. 135-155 cm; saját tömeg 
312-354 kg; oldal kinyúlás 103-118 cm; front/ hátsó függ; opciók: hidr. oldalmozgatás; 
kieg.csúszókeret; szf.nélküli hajtómű 2000 f/min 

A K2R szárzúzókat elsősor-
ban a szőlő és gyümölcsül-
tetvények sorközeinek tisz-
títására, a zöld nyesedék 
és egyéb zöld növényi ré-
szek aprítására, zúzására, 
vágására és szárzúzásra, 
kommunális felhasználók-
nak, parkok, sportpályák és 
egyéb füves, zöldterületek 
vágására, karbantartására 
ajánljuk. 

A K2R vízszintes tengelyű 
szárzúzók kettős, reverzibi-
lis függesztéssel készülnek.  

A front függesztés lehetővé 
teszi, hogy az erőgép hátsó függesztésére egy második munkagépet kapcsoljanak, így egy me-

netben két művelet is elvégezhető. 

 
Y kés 

 
S kés 

 
Kalapács 

Zöld növényzethez az "Y" késeket, elszáradt, vagy vastagabb szárú növényekhez "S" késeket, 
vagy a kalapácsokat ajánljuk. 

Alap felszereltség:  

- Beépített szabadonfutóval ellátott hajtómű 

- I -II. kat. front 3 pont függesztés kézi oldalállítással 
- Hátsó henger Ø140 mm 

- Fix fogazott állókés 

- Kardántengely 

Műszaki adatok (Y késekkel): 
Típus  cikkszám munka 

széles-
ség 
(cm) 

min. tel-

jesítmény 
igény (LE) 

TLT 

ford. 

súly 

(kg) 

"Y” ké-
sek 

száma 
(db) 

ékszí-
jak 

száma 
(db) 

befoglaló méretek 

széles-
ség 
(cm) 

magas-
ság 
(cm) 

hossz 
(cm) 

K2R 135 0802019001 135 25 540/ 
1000/2000 

312 32 2 145 78 93 

K2R 155 0802019201 155 30  354 48 3 167 78 93 

Megjegyzés: megrendelés esetén kérjük megadni a TLT fordulatszámát és forgásirányát! 
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Az oldalra kihelyezhetőség mértéke: 

 

Opcióként rendelhető: 
Cikkszám Megnevezés 

08020195 Hidraulikus oldalmozgató egység 

08020196 Hajtómű szabadonfutó nélkül 2000 f/perc TLT-hez 

08020199 Szabadonfutós kardántengely 2000 f/perc hajtóműhöz 

08020197 Kiegészítő csúszókeret 

Alkatrészként rendelhető: 

   

Cikkszám Megnevezés Gyári kód Cikkszám Megnevezés Gyári kód 

0805863 Y kés 3000323 08058621 Kalapács 3002322 

08058622 S kalapács 3001095 08058623 Kés alátét d=35mm 3004962 
08058625 Külső távtartó késhez d=32mm 3000553 08058626 Késtartó csavar M14x90 1101434 
08058624 Persely (belső távtartó késhez d=20 

mm) 

3000598 08058627 Késrögzítő csavaranya 1012414 

 

Kézi vagy hidraulikus oldalra helyezés 

Típus 'A' helyzet 'B' helyzet Elmozdu-

lás 
C 

mm 
D 

mm 
C1 

mm 
D1 

mm 
E 

mm 

K2R-135 675 675 325 1025 350 

K2R-155 725 825 375 1175 350 


