


Model 3500 Model 4000

Model 3500 je perfektním øešením pro provozovatele zabývající se èištìním 

zalesnìných ploch a srazù silnic, hledající kompaktní a vysoce výkonné stroje 

pro mulèování nebo frézování kmenù. Model 3500 zajiš�uje nesmírnì velký 

hydraulický výkon, dostatek koòských sil  pohonné jednotky a pøesahující 

oèekávání komfort pracovištì strojníka. Samojízdná pásová soustava 

Caterpillar 3012B, pohodlná kabina strojníka a motor Caterpillar s výkonem   

213 HP nebo 250 HP tvoøí standardní vybavení stroje. Model 3500 je nabízen   

se soupravou  pro mulèování a s hlavou pro frézování kmenù. Provozovatelé 

využívající obì soupravy rychle zjiš�ují,jak rychlý je  systém spøažení umožòující 

jim zmìnu jednoho pøíslušenství za druhé za dobu sotva deseti minut.

Frézovací hlava          Bandit Industries, Inc.

Rozmìry

Frézy

Pohon

Pohyb kyvadla „Swing“

Výška frézování

Hloubka frézování

..........................

...............................

..............................

.....

...............

............

864 mm x 38 mm

32 fréz Greenteeth série 1100

(otáèivé, mají tøi pracovní hrany)

Hydrostatický pohon využívající

(1) hydraulický motor 370CC

2515 mm

864 mm

737 mm

Mulèující hlava           Bandit Industries, Inc.

Šíøka

Pohon

Frézy

Upevòování

Výška mulèování

Ocelový nahrnovaè

...............................

..............................

...............................

.....................

..............

...........

1880 mm

Hydrostatický pohon využívající

(2) hydraulické motory 108CC

36 fréz se slinutým karbidem

Ramena výložníkù standardu Haevy Duty

2438 mm

Standardnì je nabízen ocelový nahrnovaè

usmìròující materiál pøi drcení

Frézovací hlava         Bandit Industries, Inc.

Rozmìry

Frézy

Pohon

Pohyb kyvadla „Swing“

Výška frézování

Hloubka frézování

..........................

...............................

..............................

.....

...............

............

864 mm x 38 mm

(40) fréz Greenteeth série 1100

(otáèivé, mají tøi pracovní hrany)

Hydrostatický pohon využívající

(1) hydraulický motor 750CC

2870 mm

1524 mm

1219 mm

Mulèující hlava           Bandit Industries, Inc.

Šíøka

Pohon

Frézy

Upevòování

Výška mulèování

Ocelový nahrnovaè

.......................

.............................

...............................

.....................

...

........

2133 mm

Hydrostatický pohon využívající

(2) hydraulické motory 250 CC

48 fréz se slinutým karbidem

Ramena výložníkù standardu Haevy Duty

914 mm

Standardnì je nabízen ocelový nahrnovaè

usmìròující materiál pøi drcení

Samojízdná pásová soustava

Motory

Ocelové pásy Caterpillar 312B

Caterpillar s výkonem 213 do 215 HP

Jiné pøíslušenství

Automatický signalizátor couvání

Stojanový kryt motoru

Systém rychlého spøažení vybavení

Kamera

Rozmìry

Elektrická soustava

Osvìtlení

Elektrická soustava 12 volt

s baterii (1) 1,400 CCA

Pracovní osvìtlení (celkem 8 lamp)

je nainstalováno ze pøedu a ze zadu kabiny

pro zvìtšení viditelnosti strojníka

Šíøka

Výška

Délka

Hmotnost

Objem palivové nádrže

Objem nádrže hydraulického

oleje

2,3 m

2,7 m

5,1 m

7,9 t

265 l 

151 l

.........................................................

........................................................

.........................................................

...................................................

...............................

..........................................................

Samojízdná pásová soustava

Motory

Ocelové pásy Caterpillar 315 nebo 320

Caterpillar, John Deere s výkonem 350 do 600 HP

Jiné pøíslušenství

Automatický signalizátor couvání

Stojanový kryt motoru

Mechanizmus  rychlého spøažení pøíslušenství 

Kamera

Wymiary

Elektrická soustava

Osvìtlení

Elektrická soustava 12 volt

s baterii (1) 1,400 CCA

Pracovní osvìtlení (celkem 8 svìtel)

je nainstalováno zpøedu a zezadu kabiny

pro zvìtšení viditelnosti strojníka

Šíøka

Výška

Délka

Hmotnost

Objem palivové nádrže

Objem nádrže hydraulického

oleje

2,6 m

3,3 m

6,8 m

18 ton 

605 l 

151 l 

..................................................

...................................................

.....................................................

.........................................................

.......................

..........................................

Pokud hledáte vhodné zaøízení pro èištìní zalesnìných ploch a srazù silnic, 
které vyžadují použití výkonného a spolehlivého stroje pro mulèování                 
a frézování kmenù mìli byste  obrátit pozornost  na Bandit Model 4000. 
Jednotka 4000 je nejvyšší model v typové øadì fréz na kmeny a strojù pro 
mulèování. Byla zkonstruována tak, aby si poradila s tìžkými pracovními 
podmínkami, se kterými se setkáváme v tìchto aplikacích. Model 4000 byl 
navržen tak, aby pøekonal všechny jiné stroje tohoto typu ve své tøídì. V tomto 
pøípadì máme dostupné rùzné varianty motorù s výkonem od 350 HP do        
600 HP. Model 4000 mùže být vybaven dvìma rùznými soupravami, které 
umožòují podle potøeby frézování kmenù nebo mulèování. Mechanizmus 
rychlého spøažení pøíslušenství umožòuje výmìnu hlavy za èas kratší než 10 
minut, díky èemu po poèáteèním èištìní plochy mulèovací hlavou, mùžeme 
provést rychleji zmìnu vybavení a vyfrézovat kmeny stromù.




