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ДРОБИЛКА ЗА ДЪРВЕСИНА VERMEER BC1000XL

БЕЗОПАСНОСТ ЗА ОПЕРАТОРА
Горната 4-позиционна предпазна рамка осигуря-
ва контрол на оператора с избор за спиране на 
подаването и на движение напред и назад. Па-
тентованата долна предпазна рамка е прецизно 
разположена и позволява на оператора да спира 
подаването - по желание или автоматично при из-
вънредна ситуация.

ЗАДЕЙСТВАНЕ БЕЗ СЪЕДИНИТЕЛ
Задвижването се осъществява без използване на 
традиционния съединител или паразитна ролка и 
без допълнително натоварване на двигателя. Сис-
темата е опростена и лесна за обслужване – раз-
положен под капака, ремъкът се подменя бързо 
без необходимост от инструменти.

ПАТЕНТОВАНА ЗАХРАНВАЩА 
СИСТЕМА
Системата за мониторинг на двигателя “SmartFeed“     
следи оборотите и автоматично обръща посоката 
на захранващите валове. Tази система следи за 
задръстване на захранващите валове, направлява 
материала автоматично без необходимост от на-
меса на оператор.

ЗАХРАНВАНЕ
Големият захранващ отвор (43х30 cm) спомага за    
повишаването на продуктивността при редуцира-
на нужда от предварително окастряне на матери-
ала преди подаването към дробилката.

МОЩНО ПРЕДСТАВЯНЕ
Двигателят Deutz TD2.9L Tier 4 Final разполага с 
55 kW (74 к.с.) мощност за отлично представяне.

ТЕГЛИЧ И РЪЧНА СПИРАЧКА
Шасито е напълно съвместимо с европейските 
стандарти и се доставя с ос Knott и ръчна спирач-
ка. Неговата подсилена структура осигурява сигур-
ност при теглене на пътя. 

http://euromarket.bg/bg/contacts/sofiya
https://www.facebook.com/EuromarketGroup/
https://www.linkedin.com/company/euromarket-group-bulgaria/
https://www.youtube.com/channel/UCZJC7XlNfswX_u6IdfIDdrA


Vermeer Corporation reserves the right to make changes in engineering, design and specification, add improvements or discontinue 
manufacturing at any time without note or obligation. Equipment is for illustrative purposes only and may display optional accessories or 
components. Model availability is limited to certain geographic locations. Please contact your local Vermeer dealer for more information on 
machine specifications. Vermeer, the Vermeer logo, Equipeed to Do More and AutoFeed II are trademarks of Vermeer Manufacturing Company 
in the U.S. and/or other countries. Kohler is a trademark of Kohler Co.

© 2015 Vermeer Corporation. All Rights Reserved. Printed in the U.S.A. Please recycle.

PN 29431528

ЗАБЕЛЕЖКИ:

ДРОБИЛКА ЗА ДЪРВЕСИНА VERMEER BC1000XL

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Tранспортна дължина: 443,5 cm
Широчина: 167,6 cm
Tранспортна височина: 256,5 cm
Обща маса: 2380 kg
mаксимална допустима маса: 2500 kg
Маса на теглича: 100 kg
maксимално натоварване на теглича: 150 kg
Максимален диаметър на материала: 30 cm
Захранващ отвор: Широчина: 43 cm/ Височина: 30 cm

ДВИГАТЕЛ
Производител и модел: Deutz TD2.9L Tier 4 Final
Вид гориво: Дизел
Максимална мощност: 74 к.с. (55,2 kW)
Максимален въртящ момент: 245,4 Nm
Брой цилиндри: 4
Охлаждане: Течно

РЕЗЕРВОАРИ
Хидравличен резервоар: 26,8 l
Горивен резервоар: 94,6 l

РАЗТОВАРВАЩА СИСТЕМА
Височина на изходящия отвор: 252 cm
Дефлектор, регулируем, с избор на позиции

БАРАБАН
Ножове: Два, A8 стомана
Диаметър на барабан: 50,8 cm
Широчина на барабан: 50,8 cm
Скорост на барабана: 2000 об/мин.
Маса на барабана: 162,9 kg
Заключване: 2 позиции

ЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА
Брой захранващи валове: 1
Диаметър на захранващия вал: 50,8 cm
Oриентация: Хоризонтална
Захващащо усилие: 181 kg
Минимално разстояние до барабана: 25,4 mm

ЗАХРАНВАЩА МАСА
Широчина: 132 cm
Разстояние до захранващия вал: 176,5 cm
Височина от земята до захранващата маса: 62 cm

ШАСИ
Ос комплект: 215R17.5 C8
Светлини: 12V LED
Ос/окачване: Knott 2500 kg, гумено-торсионно, единична 
ос/спирачка: Тип Knott KRV 30-B

ОПЦИИ
Капак на двигателя със заключване
Достъп до резервоара за гориво с ключ
Контролен панел със заключване
SmartFeed/ Интелигентно подаване
Оборудване: Моточасовник, горивен индикатор, инди-
катор аларма алтернатор, температура на охладителна 
течност, налягане масло, волтметър
50 mm теглич


