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VBC – KÉSES CSONKÁZÓK C VÁZZAL 

teljesítmény igény 35-50 LE; vertikális kaszakar vágásszélesség 160 cm; vízszintes kaszakar vá-

gásszélessége 80 cm; tömeg 140-240 kg 

 

 

   
C0/C VERTICALE 

(15662030) 

1600mm hosszú vágófej, 

hidraulikus magasság, 

kinyúlás és törzsdöntés 

állítás 

C0/C  

(15662032) 

1600+800mm hosszú vágófe-

jek, hidraulikus magasság, ki-

nyúlás, törzsdöntés és felső 

kaszaállítás 

C2/C  

(15662034) 

2x1600+800mm hosszú vágófejek, 

hidraulikus magasság, kinyúlás, törzs-

döntés és függőleges kasza távolság 

állítás 

 

C variánsok miért jók? 

A „C” jelölés az olasz Collinare - jelentése dombos – szó rövidítése. Tehát ezek a kivitelek kifeje-

zetten a dombos területeken található ültetvények hatékony művelésére lettek kifejlesztve. Az 

alap kivitelekhez képest nagyobb szögben állítható a vágószerkezet, így a nagyobb keresztirányú 

lejtés esetén is jól a növényzethez állítható. 

A különféle vágófejekből összeállított gépekből szinte minden művelési módhoz választható meg-

felelő kivitel. A forgókéses vágószerkezet biztosítja a tiszta, roncsolástól mentes vágást. A függő-

leges vágófejek minden gépnél ütközés gátlóval vannak ellátva. A vízszintes vágófejeket gázrúgós 

biztonsági egység védi akadálynak ütközéskor. A gépváz szállítási helyzetbe 90°-al elfordítható.  

A csonkázó fejek INOX acél vázszerkezete, az edzett acélkések, illetve a pontos kivitelezés hosz-

szú élettartamot és nagy megbízhatóságot garantálnak. A gépek egyszerűen és gyorsan csatla-

koztathatók a legtöbb erőgép típus front függesztő keretére. A hidraulikus meghajtás és vezérlés 

lehetővé teszi a pontos beállítást, illetve a precíz irányítást. 

 

Műszaki adatok 

 

Típus C0/C VERTI-

CALE 

C0/C  C2/C  C6 C2/V 

Cikkszám  15662030 15662032 15662034 15662036 15662038 

Vertikális vágásszélesség (mm) 1600 1600 2x1600 2x1600 4x1600 

Vízszintes vágásszélesség (mm) - 800 800 2x800 2x800 

Tömeg (kg)  140 180 240 420 600 

Teljesítmény igény (LE) 35 35 50   

Kések száma (függőleges/vízszintes) 4/- 4/2 2x4/2 2x4/2x2 4x4/2 

Hidromotorok száma (db) 1 2 3 4 6 
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Típus C0/C VERTI-

CALE 

C0/C  C2/C  C6 C2/V 

Hidraulikaolaj igény (lit./perc) 16 26 26 30 32 

Olajnyomás igény (bar) 150 150 150 150 160 

Hidraulika elosztó 4 karos 5 karos 5 karos 8 karos 8 karos 

Terület teljesítmény (ha/h) 1,2-1,5 1,2-1,5 1,5-1,8   

 

Opcionális kiegészítők: 

 

Cikkszám Megnevezés  Cikkszám Megnevezés  

15662155 
Tárolási tá-

masztóláb 

 

15662163 
1 késes felső 

fej 

 

15662158 
Bővítő készlet 

+1 késes  

 

15662164 
2 késes felső 

fej 
 

15662159 

Elektronikus 

joystick (felár 

az 5 karos el-

osztó helyett) 
 

15662165 
Pót munka-

henger 
 

15662154 

Saját hidrau-

lika rendszer 

(szivattyú és 

tartály olaj-

hűtő radiá-

torral és cső-

vezetékkel) 
 

15662152 
4 karos el-

osztó 

 

15662157 
Olajnyomás 

szabályzó 

 

15662168 
5 karos el-

osztó 

 

15662160 Olajhűtő 

 

15662169 
Szimpla 

elektroszelep 
 

15662161 

Fordulat sza-

bályzós haj-

tásterelő 
 

15662170 
Dupla elekt-

roszelep 

 

15662162 
Biztonsági ki-

térőegység 

 

15662178 

90° váz elfor-

dító munka-

henger 

 
 


