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ROTOR SPEEDY tuskómaró fejjel 

ROTOR SPEEDY 130/160 – 160/200 TÍPUSÚ 

TUSKÓ- ÉS GYÖKÉRFÚRÓ BERENDEZÉSEK 

130/160 LE, 95 cm mélységig, egy menetben max. 85 cm átmérőig, és 160/200 LE, 100 cm 

mélységig, egy menetben max. 100 cm átmérőig fúrható ki a tuskó és a gyökérzet  

A ROTOR SPEEDY 130/160 és 160/200 tuskó – és 
gyökérfúrót a közepes méretű erőgép tulajdonosok-
nak ajánljuk a frissen kivágott fák tuskóinak eltávolítá-
sára. A berendezés ideális kommunális területeken 
(parkokban, ligetekben) és magánterületeken (gyü-
mölcsösök) adódó munkák elvégzésére, mivel a szűk 
terek, fasorok, út és árokmenti területek nem jelente-
nek gondot a gépkapcsolatnak. 

A gép rövid ismertetése:  

A fúrófej tökéletesen függőleges ereszkedésű, ala-
csony fordulatszámon üzemel. A gép környezetkárósító 
hatása minimális. Erdészetekben folyamatos, egész 
éves, reggeltől estig tartó munkára nem alkalmazható, 

a gyár évente maximum 3 hónapos folyamatos munkavégzést engedélyez a garancián belül. 
Egy átlagosan 50 cm-es átmérőjű tuskó marásához 2-5 percre van szükség. Szinte bármely faj-
ta fa tuskója és gyökere eltávolítható, gép típustól függően akár 85-100 cm átmérő felett is. 

A berendezést fixen, kellő merevségű csatlakozással kell a traktorra szerelni. Az ár tartalmazza 
ezt az egyedileg elkészítendő fix rögzítést, amihez egy Magyarországon működő műhelybe kell 
szállítani a traktort. 

Az elkészült rögzítő szerkezet kb. 4-5 munkaóra alatt eltávolítható, így az erőgép egyéb mun-
kákhoz is használható. A visszaépítés hasonló időtartam alatt elvégezhető. 

A ROTOR SPEEDY használatához szükséges: 
- összkerékhajtású, front pótsúlyokkal ellátható erőgép, 
- minimum kettő vagy több hidraulikus csatlakozóhely.  

Alapfelszereltség:  
• Nagy szögkitérésű, automatikus nyomatékhatárolóval és védőburkolattal ellátott kardánten-

gely 

• Állítható támasztólábak 

• Fúrófej a választott átmérővel 
• Fix rögzítés  
• Erőgépre való felszerelés, melyet a megrendelés visszaigazolásában megadott magyarországi 

címen végeznek el 

Műszaki jellemzők: 
ROTOR SPEEDY 130/160 tuskófúró Nr.4. 160/200 tuskófúró Nr.4. 
Cikkszám 12101178 12101172 

Teljesítményigény (LE) 130/160 160/200 

Teljesítményigény (KW) 95/120 120/150 

TLT Ford. szám (f/perc) 1000 1000 

3 pont függesztés kat. II. III. 

Méretek (cm) 250x120x170 270x140x170 

Min. tömeg (kg) 1300 1700 

Fúrófej munkaátmérő (mm) 850-1000 1000 

Maximális munkamélység (mm) 950 1000 

1 szett kés Alapfelszereltség Alapfelszereltség 
 


