
Technické údaje MZA 4800

Rozmery počas prepravy                             d/š/v

Motor

Výrobca

Typ

Počet valcov

Objem cm3

Menovité otáčky motora U/min

Výkon kW/k

Otáčka pri max. krútiacom momente U/min

Krútiaci moment Nm

Emisná norma

Palivová nádrž  ( séria/ prídavná malá/veľká ) l

Nádrž AdBlue l

Podvozok

Celková hmotnosť kg

Rotor #

Hmotnosť - kompletný rotor kg

Šírka mm

Priemer mm

Otáčky rotora  (nízke, vysoké) U/min

Počet kladív/ frézovacích vložiek

Hmotnosť kladiva kg

Max. výška podávacieho otvoru mm

Podávací stôl a podávací valec # plynule nastavenie 10 - 100 %

Protiostrie a drviaca klapka # polohy samostatne nastavitelné

Vynášací  hrablový dopravník #

Dopravná výška ( séria/opcionálne ) mm

Šírka mm

Rýchlosť m/s

Pojazd m/s

Drviaci výkon
Odpad zo zelene m

3
/h

Odpadové drevo m3/h
Predrvené odpadové drevo m3/h

Kôra m3/h

48 výkyvných/ 8 pevných

cca. 3,5

700

10650/2500/4000

dvojnápravový tandemový 

podvozok  do 80 km/h

cca. 1300

1465

1000

1160/1260

MAN

D2676 LE 123

R 6 

12419

1750/1900

353/480

1200

0 % min. veľkosť frakcie

100 % max, veľkosť frakcie

3400/4000

1450

max. 1,4

0,1

až do 180
až do 120

až do 230

až do 200

2250

EUROMOT III B

500 / 200 / 360

70

19000
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Technické údaje MZA 4800

Výbava

Hydraulické ovládanie kapotáže #

Veľké jednokrídlové dvere - bočný kryt

Vzduchové brzdy s ABS

Ťažné oko - Ø 50

Loadsensing hydraulický systém

Veľký úložný priestor

Svetelný systém 24 V

Vynášací  hrablový dopravník - krátky #

Vynášací  hrablový dopravník - dĺhý #

Magnetický separátor

Pásový podvozok #

Pojazd #

Rádiové diaľkové ovládanie

Centrálne mazanie

Hydr. lis pre výmenu kladív #

Hydraulická podpera #

Reverzný ventilátor chladenia #

Pracovné svetlá #

Kropiace zariadenie

Hydr. ovládané predĺženie násypky o 700 mm #

Zvýšené bočnice násypky - obojstranne #

Špeciál - jemné drvenie - očká 30,40,50,60,70

Vialisrechen - špeciálne protiostrie

Nástavec na ťažné oko

Špeciálne lakovanie

Bioolej

Meranie materiálu na výstupe

Prídavná palivová nádrž

Filter jemných častíc

Protihliková ochrana

Funkcie označené # sa dajú ovládať aj pomocou radiového diaľkového ovládača
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●    sériová výbava

○    voliteľná výbava
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