
   CELLI  SCORPIO TS/S  
VÍZSZINTES TENGELYŰ SZÁRZÚZÓK

- HIDRAULIKUS JOBBRA ELTOLÁS -

                              

A CELLI gyártmányú,  TS/S tipusú kiváló minőségű olasz szárzúzók többféle méretben, és erős ,
robusztus,  duplalemezes  vázszerkezettel,  szabadonfutós  szöghajtóművel,   60-tól  120  LE-s
traktorokhoz készülnek. A működtető erőgép maximális teljesítménye 100-120 LE . A traktor hátsó
3  pontjára  függeszthetők,  hidraulikusan  jobbra  kitolhatók.  Alapszereltségben  hátsó  tömörítő
támhengerrel Ø 219 mm, univerzális „Y” késekkel, nyitható hátsó fedéllel és cserélhető-állítható
ellenkésekkel vannak szerelve. A szükséges TLT (kardán) meghajtás 540 ford/perc, rotor fordulat:
1822 ford/perc. (Az 540-es kardánfordulat kérhető 2025-ös rotorfordulattal is, vagy kérhető 1000-es
kardánfordulat is, ahol a a rotorfordulat 1800 vagy 2000) Tartozék: 1 db normál kardántengely.

� Alkalmazhatók: szántóföldön szalma, kukoricaszár, napraforgó, szója, dohány szár, cukorrépa
levél, fű, stb. zúzására, továbbá legelők, bozótos részek, parlagföldek  tisztítására, valamint
szőlőkben-gyümölcsösökben  venyige és nyesedék zúzására, anyag Ø 4-5 cm-ig.

� Az erőgép hátsó 3 pontjára csatlakoztathatók, két munkahelyzetben: központi, vagy hidraulikus
eltolás jobbra 60 cm-rel

� Rotor: cső Ø 194 mm, univerzális „Y” késekkel: Ø 620 mm, végén védőlemez
� Beépített szabadonfutó a szöghajtóműben, oldalcsúszás elleni védelem a vázban
� Hajtásátvitel: 4 ékszíjjal, a 285-ös 5 ékszíjjal

Tipus
Gép teljes
szélessége

Munka
szélesség

Munkah. a trator közepétől Erőgép
igény

Súly Univerzális
„Y” kések központi jobbra

cm cm cm - cm cm - cm LE / kW kg db
TS/S 200 222 200 100 - 100 40 - 160 60 / 44 880 42
TS/S 225 247 225 112 - 113 52 - 173 70 / 51 940 48
TS/S 250 272 250 125 - 125 64 - 185 70 / 51 1020 56
TS/S 285 307 285 137 - 148 77 - 208 80 / 59 1170 60

Opcióként kérhetők: - Sima kalapácsok.
- Egyenes kések középső lapáttal, terítésre.
- „Y” kések középső lapáttal, terítésre.
- Lombritkító lapát kések.
- Hátulra: önbeálló gumi támkerekek (párban).
- Csúszótalp (párban).
- Hidraulikus hátsófedél nyitás.
- Terítő csűrőlapok (segédszárnyak).
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