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ROTOR S TUSKÓFÚRÓ 

tejesítmény igény 180-240 LE; fúrható átm. 550-1500 mm; gép tömeg 2600 kg; TLT 1000 

Az EREDI FERRI ROTOR S tuskófúrót elsősorban az 
erdőgazdálkodással professzionálisan foglalkozóknak ajánljuk. 

A tuskók kiemeléséhez vagy szétforgácsolásához, 
megsemmisítéséhez különböző munkaigényű szerszámok 
használhatóak. Az elvégzendő feladatnak megfelelően 
választhatók az oldalkéses fúrófejek, vagy a tuskó tovább 
hasznosításához történő kiemeléshez a fúróhengerek.  

A ROTOR S tuskófúró válogatottan jó minőségű anyagokból 
több évtizedes gyártási tapasztalattal készül, így igen ellenálló a 
szélsőséges üzemeltetési körülményekkel szemben. A tuskófúró 

berendezés egyszerűen, a traktor kabinjából üzemeltethető, 
külön személyzetet nem igényel. A ROTOR S tuskófúró egy 

támasztó kerettel fixen csatlakozik az erőgép törzséhez. Az 
erőgépre való felszerelést az ár tartalmazza, és a megrendelés 
visszaigazolásában megadott magyarországi címen történik. 

Műszaki adatok és  
(●) alapfelszereltség: Rotor S/2. tuskófúró Rotor S/4. tuskófúró Rotor S/6. tuskófúró 

Cikkszám 1210003 1210005 1210007 

Fúrófej d 1200 mm oldalkéses ● ● - 

1 szett kés ● ● - 

Fúróhenger d.500 mm fogas korona 

+ d.1200 mm oldalkés 

● - ● 

Hidraulikus kitolás  ● - ● 

Támasztó és mozgató szerkezet ● ● ● 

Erőgépre való felszerelés ● ● ● 

Teljesítmény igény (LE) 180-240 

Fúrható átmérő 550-1500 mm 

A gép teljesítménye* 0.5-3 perc/db (átlag 1 perc/db) 
Kardán védőburkolattal 
TLT fordulat/perc  1000 (igény szerint 540 is lehet)  
Gép súlya  2600 kg 

*Állománytól, gyakorlattól, fafajtától függően változhat 

Opciók:  

Cikkszám Megnevezés 

1210010 Fúrófej d. 650-700 mm 

1210011 Fúrófej d. 850-900 mm 

1210012 Fúrófej d.1000 mm 

1210013 Fúrófej d.1200 mm 

1210014 Fúrófej d.1350 mm 

1210016 Fúrókorona d.1000 mm oldalkéses 

1210017 Fúrókorona d.1200 mm oldalkéses 

1210018 Fúrókorona d.500 mm  
121010005 Fúróhegy kés készlet 
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Fúróhenger 

Elsősorban akkor használják, ha a fatuskókat 

például tüzelésre hasznosítják.  

A hengeres fúróegység különböző méretek-
ben áll rendelkezésre: 

350 mm, 400 mm, 500 mm.  

A fúróhenger használatával, a tuskó-fúró 
vágókoronája körbe vágja a fatuskót, majd 
kiemeli azt.  

Opcióban kérhető az úgynevezett külső 
gyökérvágó korona is (1210016-17), mely a 

kiemelés előtt még a gyökérzetet is felap-
rítja, meggyorsítva ezzel a lebomlási folya-

matot.  

A kész gödörbe aztán rögtön elültethető a 

facsemete, illetve a kiemelt faanyag haszno-

sítható. 

ROTOR S Ø500 mm fúróhenger hidraulikus 

kitolóval 
 

 

Tuskó fúrófej  

Elsősorban olyan területen használják, ahol a hen-
ger nélkülözhető. Ilyenkor a fúrófejet a tuskó köze-
pére helyezik, majd a fúrófej forgatásával semmisí-
tik meg a tuskót.  

A fúrófej különböző hasznos átmérőjű szárnyas vá-
gókésekkel rendelhető. 

 
 ROTOR S Ø1200 mm oldalkéses fúróval 

 


