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ROTOR SPEEDY 80/100 hidraulikus kitolóval  
szerelt fúróhengerrel 

ROTOR SPEEDY 80/100  

tuskómaró fejjel 

ROTOR SPEEDY TÍPUSÚ TUSKÓ- ÉS GYÖKÉRFÚRÓ BERENDEZÉSEK 

teljesítmény igény 80/100-100/130 LE; munkamélység 95 cm; tömeg 1000-1200 kg; TLT 1000 

f/perc; fúrófej munkaátmérő 55-70 cm 

A gyár évente maximum 3 hónapos folyama-
tos munkavégzést engedélyez a garancián 
belül. Egy átlagosan 50 cm-es átmérőjű tus-
kó marásához 2-5 percre van szükség. Szin-
te bármely fajta fa tuskója és gyökere eltá-
volítható, gép típustól függően akár 70 cm 

átmérő felett is. 
A berendezés a traktorra gyorsan csatlakoz-
tatható. Az ár a fix rögzítés elkészítésének 
költségeit nem tartalmazza, ezt egyedileg 
Magyarországon kell elkészíteni ahhoz a tí-
pusú traktorhoz, amelyikre fel fogják szerel-
ni. Az anyagot a Penda Kft. biztosítja, a le-
szabás, fúrás, hegesztés, festés a vevő költ-
ségére történik.  

Tuskóaprító fúrófej: elsősorban olyan terüle-
ten használják, ahol a henger nélkülözhető. 

Ilyenkor a fúrófejet a tuskó közepére helyezik, majd a fej forgatásával semmisítik meg a tuskót. 

A fúrófej berendezés különböző hasznos átmérővel és átmérőjű szárnyas vágókésekkel rendel-
hető. 

A hengerfúró szerszám: mely elsősorban a nagyméretű fatuskókhoz használható, úgynevezett 
szárnyas gyökérvágó koronával (1210134-35) kombinálható. 

A berendezéshez használható vágószerszámok: 
• tuskómaró fúrófej: több méretekben választható, a vágási vastagság szabályozható 

• fúróhenger kitolószerkezettel: a tuskó, a fúrás után kiemelhető, így teljesen eltávolítható 

• oldalszárnyas gyökérvágó korona (csak a hengerre): a tuskó eltávolításával egy időben kör-
nyező gyökerek elapríthatók 

A ROTOR SPEEDY használatához szükséges: 
- összkerékhajtású, front pótsúlyokkal ellátható erőgép, 
- minimum kettő vagy több hidraulikus csatlakozóhely a külön 
rendelhető tartozékok működtetésére 

Alapfelszereltség:  
• Nagy szögkitérésű, automatikus nyomatékhatárolóval és 

védőburkolattal ellátott kardántengely 

• Állítható támasztólábak 

• Fúrófej a modelltől függő átmérővel 
• Fix rögzítés anyaga  
• Erőgépre való felszerelés, melyet megrendelés visszaigazolásában megadott magyarországi 

címen végeznek el 
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Műszaki adatok: 
ROTOR SPEEDY 80/100 tuskófúró 100/130 tuskófúró 

Gyári felszerelés Nr. 1. Nr.3. Nr.5. Nr. 1. Nr.3. Nr.5. 

Cikkszám 12101019 12101039 12101059 1210119 12101139 12101159 

Hazai felszerelés Nr. 2. Nr.4. Nr.6. Nr. 2. Nr.4. Nr.6. 

Cikkszám 12101020 12101040 12101060 12101120 12101140 12101160 

Teljesítmény-
igény (LE) 

80/100 80/100 80/100 100/130 100/130 100/130 

Teljesítmény-
igény (KW) 

59/74 59/74 59/74 74/95 74/95 74/95 

TLT Ford. szám 
(f/perc) 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Méretek (cm) 230x120x170 230x120x170 230x120x170 230x120x170 230x120x170 230x120x170 

Min. tömeg (kg) 1000 1000 1000 1200 1200 1200 

Fúrófej  
munkaátmérő 
(mm) 

550 550 - 700 700 - 

Fúróhenger hid-
raulikus  
kitoló (mm) 

300 - 300 370 - 300 

Maximális mun-
kamélység 
(mm) 

950 950 950 950 950 950 

Fúróhenger op-
ció (mm) 

325 325 325 400 400 400 

Szárnyas 
gyökérvágó 
korona opció 
(mm) 

700 700 700 850 850 850 

1 szett kés Alapfelsze-

reltség 
Alapfelszerelt-

ség - 
Alapfelsze-

reltség 
Alapfelszerelt-

ség - 

Opciók: 
Modell 80/100 tuskófúró 100/130 tuskófúró 
Fúrófej d 550mm  1210130 - 
Fúrófej d 700mm  1210131 
Fúrófej d 850mm  - 1210132 
Fúrókorona d 700 mm oldalkéses 1210134  

Fúrókorona d 850 mm oldalkéses - 1210135 
Fúrókorona d 300 mm 1210136 - 
Fúrókorona d 370 mm - 1210137 
Fúrókészlet 12101011 12101011 
Késkészlet fejhez d 550 fúróhoz 121010111 
Hidraulikus működtetésű támasztó lábak 1210133 

 


