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 FZ PADKA SZÁRZÚZÓK 

telj. igény 65 LE; min. tr. tömeg 3200 kg; vágható max. átm. 2-3 cm; max. oldal kinyúl. 332 cm; 

munka szél. 212 cm; rézsű + 90°/- 0-50°; saját tömeg 908-927 kg; hátsó függ. 
 

 

 

 

  
Az Y és Y+S kések, a kalapácsok és az 

SG lengőkés 

Az FZ padkakaszák az útszegélyek, töltések és árok-
partok, valamint ültetvényekben a sorközök tisztítására, 
illetve ritkán karbantartott zöld növényzettel fedett és 
bozótos területek vágására használhatók. 
Az FZ padka szárzúzók az újszerű, jobb vázkialakításuk-

nak köszönhetően kisebb teljesítmény felvétellel is haté-
kony munkavégzést biztosítanak.  

Az elvégzendő munka függvényében Y, Y+S és SG ké-
sekkel, vagy kalapácsokkal szerelt rotorral készülnek. Az  

FZ padka szárzúzókat az erőgép hidraulika rendszeréhez 
kell csatlakoztatni, azon keresztül vezérelhetők. 
A zúzófej használható az erőgép középvonalában, hidra-
ulikusan kihelyezhető a jobb oldalra, valamint beállít-
ható a vízszintestől eltérő szögben a vágandó felülethez 
igazodva. 

Az FZ padkakaszák hajtóműve az ékszíjhajtás külső ol-
dalára került, növelve így az oldal kinyúlást.  
Megjegyzés: megrendeléskor kérjük megadni a 
TLT forgásirányát! 

Alap felszereltség: 
- beépített szabadonfutóval ellátott hajtómű, - 3 pont függesztés lengő csatlakozóval, - a válasz-
tott kések, vagy kalapácsok, - öntisztító hátsó henger d194mm, erősített csapágyakkal, - önbeálló 
csukló, - automata ütközésvédelem hidraulikus visszatéréssel, - automata ékszíjfeszítő, - gumila-

pos hátsó védelem, - fix fogazott állókés, - állítható csúszótalp, - kardántengely. 

Műszaki adatok: 
Típus  cikkszám munka 

széles-
ség 
(cm) 

Min.  

traktor-

tömeg 
(kg) 

Min. 

teljesít-
mény 
(LE) 

TLT  

fordulat 

(min-1) 

súly 

(kg)  
(db) 

 
(db) 

 
(db) 

 
KPT 

(db) 

 
SG 

(db) 

ékszí-
jak 

száma 
(db) 

FZ 210 0802090401 212 3200 65 540 908 72 24+48 24 24 - 5 

FZ 210 SG 0802090601 212 3200 927 - - - - 64 5 

Opcióként rendelhető kiegészítők: 

Cikkszám Megnevezés Cikkszám Megnevezés 

08020910 Hidropneumatikus akkumulátor 08020913 FZ kardántengely SFT L=2100mm, nem gyakori 
meredek 90o-os rézsűn használatra 08020911 2 karos távvezérlő egység 

08020912 2 karos távvezérlő +hidropneu-
matikus akkumulátor 

08020914 FZ WW (dupla nagy szögkitérésű) SFT kardánten-
gely L=2100mm, gyakori 90o-os rézsűn használatra 
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Figyelem!  

A normál kardántengelyek üzemi szögkitérése a károsodások elkerülése érdekében nem halad-
hatja meg az 5-ot. Az ennél nagyobb szögkitérést igénylő tartós munkavégzéshez a WW kardánt 
ajánljuk. 
A 2 karos távvezérlő megkönnyíti a gép kezelését, ezért ajánlott a rendelése. Azokhoz a trakto-
rokhoz, ahol nem áll rendelkezésre 2 db kettős működésű kihelyezett gyorscsatlakozós hidraulika 
szelep pár, szükséges a megrendelése. 
A hidropneumatikus akkumulátor kiegyensúlyozottabbá, simábbá teszi a munkahengerek mozgá-
sát, így könnyebb a gép kezelése, gyorsabban reagál az automatikus ütközésvédelem. 
Az alapfelszereltség részét képező lengő csatlakozó lehetővé teszi a zúzófej úszó mozgását, se-
gítve így a talajegyenetlenségek követését. Az önbeálló csukló ezt a hatást tovább fokozza. 
 

   
Önbeálló csukló (F 360 S) Külső hajtómű (FZ) 

 

Méretek (cm): 

 
 

Típus  A B C D E F G α 

FZ 210 74 200 274 228 332 117 220 50° 
FZ 210 SG 74 200 274 228 332 117 220 50° 

 

Alkatrészként rendelhető: 
Cikkszám Megnevezés Gyári kód Cikkszám Megnevezés Gyári kód 

0805863 Y kés  3000323 08058620 KPT kalapáccsal  3011270 

08058631 kalapács 3001119 08058633 Kés távtartó 3000552 

08058632 S kalapács 3000548 08058634 Késtartó csavar 3002392 

080586267 kengyel SG lengőkéshez 3007088 08058592 Késrögzítő csavaranya 1012420 

080586268 SG lengőkés  3007087    
 

  

   
 


