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VBC KÉSES CSONKÁZÓK 

teljesítmény igény 35-80 LE; vertikális kaszakar vágásszélesség 80-160 cm; vízszintes kaszakar 

vágásszélessége 80-120 cm; Területteljesítmény 1,2-2,8 ha/h; tömeg 140-600 kg 

 

 
C0 típus hajtásterelővel 

15662046+15662161 

    

A különféle vágófejekből összeállított gépekből szinte minden műve-

lési módhoz választható megfelelő kivitel. A késes csonkázó rotációs 

kései nagy fordulatszáma biztosítja a roncsolástól és szálkásodástól 

mentes vágáshoz szükséges mértékű kerületi sebességet. A C2 BASE 

csonkázó kivételével a függőleges vágófejek minden gépen ütközés 

gátlóval vannak ellátva, a C6 csonkázó típuson a vízszintesek is.  

Gépek fejei INOX acél vázszerkezete, az edzett acélkések, illetve a 

pontos kivitelezés hosszú élettartamot és nagy megbízhatóságot ga-

rantálnak. Egyszerűen és gyorsan csatlakoztathatók a legtöbb erő-

gép típus front függesztő keretére. A hidraulikus meghajtás és ve-

zérlés lehetővé teszi a pontos beállítást, illetve a precíz irányítást. (A 

BASE az alap felszereltségű, csak a magasságállítás hidraulikus, a 

traktor elosztójáról működtethető, a többi állítás mechanikusan tör-

ténik.) 

Típusok: 

   
C0 VERTICALE BASE  

(15662040) 

C0 BASE 

(15662044) 

C0 VERTICALE (15662042) 

Négy késes, oldal-irányban állítható füg-

gőleges kaszakar. 

   
C0 (15662046) 

Négy késes, oldalirányban állít-

ható függőleges kaszakar. Kétké-

ses hidraulikus állítású felső vá-

gófej. 

C2 (15662052) 

Négy késes, billenthető és oldalirány-

ban állítható jobb és bal oldali kasza-

kar. Kétkéses hidraulikus állítású felső 

vágófej. 

C4 (15662056) 

Négy késes, billenthető és oldalirányban 

állítható jobb és bal oldali kaszakar. 2 db 

kétkéses, mechanikus állítású felső vágó-

fej. 
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C1 (15662048) 

Három késes, + 30°-ban billenthető 1 késes, 

oldalirányban állítható vertikális kaszakar. 

Kétkéses hidraulikus állítású felső vágófej. 

F2 giroszkópos 90o (15662058) 

3 késes vízszintes kaszakar, 2 késes függőle-

ges vágófejjel. 

Fedett és pergolás szőlőültetvényekbe. 

  
C6 (15662036) 

Négy késes, billenthető és oldalirányban állít-

ható jobb és bal oldali kaszakar. 2 db kétké-

ses, hidraulikus állítású  

felső vágófej. 

C2/V (15662038) 

2 db egyenként négy késes, billenthető és ol-

dalirányban állítható jobb és bal oldali kasza-

kar. Kétkéses, hidraulikus állítású felső vágó-

fej. 

 

Műszaki adatok 

 

Típus C0 Verti-

cale 

C0 C1 C2 C4 C6  C2/V F2  

gi-

roszkó-

pos 90o 

Cikkszám - BASE 15662040 15662044 - - - - - - 

Cikkszám - normál 15662042 15662046 15662048 15662052 15662056 15662036 15662038 15662058 

Függőleges munka-

szélesség (mm) 

1600 1600 1200+400 2x1600 2x1600  2x1600  4x1600 800 

Vízszintes munka-

szélesség (mm) 

- 800 800 800  2x800  2x800 2x800 1200 

Kések 420 mm speciális hőkezelt acél 

Kés fordulat/perc 2000 - 3000 

Kések száma (F/V) 4 4/2 3+2 2x4/2 2x4/2x2 2x4/2x2 4x4/2x2 2/3 

Terület teljesítmény 

(ha/h) 

1,2-1,5 1,2-1,5   1,2-1,5 1,5-1,8 2,2-2,5 2,2-2,5 2,4-2,8 1,2-1,5 

Olajnyomás igény 

(bar) 

150 150 150 150 150 150 160 150 

Hidr.olaj igény 

(lit./perc) 

16 22 26 26 30 30 32 22 

Hidromotorok 

száma (db) 

1 2 3 3 4 4 6 2 

Hidraulika elosztó – 

BASE/ normál 

- /4 karos - /5 karos 5 karos - /5 karos - /5 karos 8 funk-

ciós Joy-

Stick 

8 funk-

ciós Joy-

Stick 

5 karos 

Tömeg BASE/normál 

(kg) 

140/150 160/170 180      260 320 420 600 210 

Teljesítmény igény 

(LE) 

35 35 50 50 50 80 80 50 
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Opcionális kiegészítők: 

 

Cikkszám Megnevezés  Cikkszám Megnevezés   

15662155 Tárolási támasztóláb 

 

15662163 Egy késes felső fej 

 

 

15662158 

Bővítő készlet  

+1 késsel 

(4-ről 5 késesre) 
 

15662164 Két késes felső fej 

 

 

15662153 

Elektronikus joystick 

(felár az 5 karos el-

osztó helyett) 

 

15662165 Pót munkahenger  

 

15662154 

Saját hidraulika 

rendszer (szivattyú 

és tartály olajhűtő 

radiátorral és csőve-

zetékkel) 
 

15662152 4 karos elosztó 

 

 

15662157 
Olajnyomás sza-

bályzó 

 

15662168 5 karos elosztó 

 

 

15662160 Olajhűtő 

 

15662169 
Szimpla elekt-

roszelep 
 

 

15662161 
Fordulat szabályzós 

hajtásemelő 

 

15662170 Dupla elektroszelep 

 

 

15662162 
Biztonsági kitérőegy-

ség 

 

15662178 
90° váz elfordító 

munkahenger 
 

 

 


