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FKV PADKA SZÁRZÚZÓ 

teljesítményigény: 40-50 LE; erőgép szükséges tömege: 2500 kg; max. ágátmérő: 6-7 
cm; max. oldalkinyúlás 226-252 cm; munkaszélesség: 150-175 cm; rézsű +90°/-49°; 

saját tömeg 650-700 kg; hátsó függesztés 

Az FKV hidraulikusan oldalra kihelyezhető 

szárzúzók útszegélyek, partok, árkok és zöld 

közterületek kaszálására, valamint sövények 

vágására, és alacsony profiljuknak köszönhetően 

gyümölcsösök gondozására is alkalmasak. 

Az elvégzendő munkának megfelelően Y, Y+S 

kések és M, KPT kalapácsok szerelhetők a rotorra. 

Az FKV szárzúzók működhetnek a traktor mögött 

zárt karral és a jobb oldalra kihelyezve vízszintes, 

90°-ig függőleges és 49°-ig lefelé fordított   

pozícióban. 

Alap felszereltség:  

- fogaskerekes hajtómű beépített szabadonfutóval 66kW/90 LE maximális terhelhetőség 540/min 

TLT fordulaton, - 3 pont függesztés úszó csatlakozóval, - a választott késekkel vagy kalapácsokkal, 

- fix fogazott állókés, - csúszótalpak, - Ø 140 mm hátsó henger, - automata ékszíjfeszítő,  

- automata ütközésvédelem hidraulikus visszatéréssel, - a gép mozgatása és vezérlése az erőgép 

hidraulikus rendszeréről történik, - kardántengely. 

Műszaki adatok 

Modell Cikkszám Munka-

szélesség 

 

TLT 

ford./ 
min 

 Y Y+S M KPT  

cm kg kW/LE  Max db db db db db 

FKV 150 0802080901 150 2500 29/40 540 650 36 12+24 12 12 3 

FKV 175 0802080921 175 2500 37/50 540 700 48 16+32 16 16 4 

 
Modell A B C D E F G ∝ 

cm cm cm cm cm cm cm cm 

FKV 150 73 98 171 215 226 45 200 49° 

FKV 175 73 123 196 215 252 63 200 49° 
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Opcióként rendelhető kiegészítők: 

Cikkszám Megnevezés Cikkszám Megnevezés 

0802080950 Hidropneumatikus akkumulátor 0802080955 Önbeálló csukló (felár) 

0802080951 FKV 150 hátsó henger Ø 194 mm (felár) 0802080956 Kardántengely 6-os L= 1800 SFT  

0802080952 FKV 175 hátsó henger Ø 194 mm (felár) 0802080957 Nagy szögkitérésű kardán 6-os L=1800 SFT 

0802080953 2 karos távvezérlő bowdenes (felár) 0802080958 Kettős nagy szögkitérésű kardán 6-os L=2100 SFT 

0802080954 2 karos távvezérlő + hidropneumatikus 
akkumulátor (felár) 

 *Hátsó védőlánc függöny 1400-1600 mm 

 *Hátsó védőlánc függöny 1700-2000mm  Világításkészlet közúti közlekedéshez 

*Megerősített láncok vas távtartókkal és kereterősítő lemezekkel mulcsozókhoz 
 

Figyelem! 

- A normál kardántengelyek üzemi szögkitérése a károsodások elkerülése érdekében nem 

haladhatja meg az 5-ot. Az ennél nagyobb szögkitérést igénylő tartós munkavégzéshez a WW 

nagy szögkitérésű kardánokat ajánljuk. 

- A 2 karos távvezérlő megkönnyíti a gép kezelését, ezért ajánljuk megrendelését. Azokhoz a 

traktorokhoz, ahol nem áll rendelkezésre 2 db kettős működésű kihelyezett gyorscsatlakozós 

hidraulika szelep pár, szükséges a megrendelése. 

- A hidropneumatikus akkumulátor kiegyensúlyozottabbá, simábbá teszi a munkahengerek 

mozgását, így könnyebb a gép kezelése, gyorsabban reagál az automatikus ütközésvédelem. 

- Az alapfelszereltség részét képező lengő csatlakozó lehetővé teszi a zúzófej úszó mozgását, 

segítve így a talajegyenetlenségek követését. Az önbeálló csukló ezt a hatást tovább fokozza. 

 

Alkatrészként rendelhető: 

Cikkszám Megnevezés Gyári kód Cikkszám Megnevezés Gyári kód 

0805863 Y kés  3000323 08058633 Kés távtartó 3000552 

08058631 M kalapács 3001119 08058634 Késtartó csavar 3002392 

08058632 S kalapács 3000548 08058592 Késrögzítő csavaranya 1012420 

08058620 KPT kalapács  3011270    
 

Y Y+S 

M KPT 

 


