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VBC - Gyorscsatlakozós váz és adapterek 

 

Rendeltetésszerű felhasználási terület:  
Szőlőültetvények elő- és zöldmetszésére és soralj művelésére, levélritkításra 
használhatók a VBC – Gyorscsatlakozós váz és adapterek.  
 

Régi felhasználói igény, hogy egy állítható vázzal többféle művelőeszköz is 
használható legyen. A gyorscsatlakozóval ellátott vázon a művelőfejek mintegy 
25-30 perc alatt lecserélhetők. A többirányú, elektrohidraulikus vezérlésű állít-
hatósággal minden eszköz megfelelő pozícióba hozható.  
 

 Hidraulikus törzsdőlés állítás. 
 Hidraulikus magasság állítás. 
 Hidraulikus oldalsó kinyúlás állítás. 
 Hidraulikus kardőlés állítás. 
 Gyorscsatlakozó rögzítő elem, biztosító csavarokkal. 
 Hét funkciós Joystick. 
 Tömege 180 kg. 

Cikkszám: 15662005  

C0 késes csonkázó adapter 

 

 Csonkázó egység gyorscsatlakozóval. 
 Függőleges vágófej 4 késsel, vágás hossz 1600 mm. 
 Vízszintes vágófej 2 késsel, vágás hossz 800 mm. 
 Ütközés védelem gázrúgós csillapítással a vízszintes vágófejhez és 

90°fokban elforgatható függesztés a szállításhoz. 
 Ütközés gátló a függőleges vágófejhez. 
 Vízszintes kar hidraulikus állítással. 
 420 mm hosszú kések, speciális edzett acélból. 
 A késeket két hidromotor működteti. 
 Tömege 80 kg. 

Cikkszám: 15662007 

C2 késes csonkázó adapter 

 

 Csonkázó egység gyorscsatlakozóval. 
 Két függőleges vágófej 4 késsel, vágás hossz 1600 mm. 
 Vízszintes vágófej 2 késsel, vágás hossz 800 mm. 
 Ütközés védelem, gázrúgós csillapítással a függőleges vágófejeken. 
 Függőleges vágófejek hidraulikus állítással. 
 420 mm hosszú kések, speciális edzett acélból. 
 A késeket három hidromotor működteti. 
 Tömege: 190 kg. 

Cikkszám: 15662009 
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BiF BILAMA alternáló kaszakaros csonkázó adapter 

 

 Csonkázó egység gyorscsatlakozóval. 
 Függőleges kaszakar, vágás hossz 1900 mm. 
 Vízszintes kaszakar, vágás hossz 850 mm. 

 Ütközés védelem, gázrúgós csillapítással a vízszintes kaszához és 
90°fokban elforgatható függesztés szállításhoz. 

 Ütközés gátló a függőleges kaszakarhoz. 
 Vízszintes kar hidraulikus állítással. 
 A kaszákat két hidromotor működteti. 
 Tömege 70 kg. 

Cikkszám: 15662011 

BiF 2 BILAMA alternáló kaszakaros csonkázó adapter 

 

 Csonkázó egység gyorscsatlakozóval. 
 Két függőleges kaszakar, vágás hossz 1900 mm. 
 Vízszintes kaszakar, vágás hossz 850 mm. 
 Ütközés védelem, gázrúgós csillapítással a függőleges kaszákhoz. 

 Függőleges kaszakarok hidraulikus állítással. 
 A kaszákat három hidromotor működteti. 
 Tömege 170 kg. 

Cikkszám: 15662013 

S0 tőtisztító adapter 

 

 Fej egység, gyorscsatlakozóval. 
 Hatékony, speciális műanyag szálak, 7 mm keresztmetszettel. 
 A fejet egy hidromotor működteti. 
 Tömege 50 kg. 

Cikkszám: 15662015 

SS1 tőtisztító adapter 

 

 Fej egység, gyorscsatlakozóval. 
 Hidraulikus oldal kinyúlás állítás. 
 Mechanikus munkamagasság állítás. 
 Ütés védelem, gázrúgós csillapítással. 
 Hatékony, speciális műanyag szálak, 7 mm keresztmetszettel. 
 A fejeket egy-egy hidromotor működteti. 
 Tömege 150 kg. 

Cikkszám: 15662017 
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R0 soralj tisztító adapter 

 

 Fej egység, gyorscsatlakozóval. 
 Hajlékony műanyag seprőszálak 

 A fejet egy hidromotor működteti. 
 Tömege 60 kg. 

Cikkszám: 15662019 

D0 lombszívó adapter 

 

 Fej egység gyorscsatlakozóval 
 Hengeres tépőegység, elszívóval. 
 Munka magasság 500 mm. 
 A fejet két hidromotor működteti. 
 Tömege 60 kg. 

Cikkszám: 15662021 

DGK1 lombszívó adapter 

 

 Fej egység gyorscsatlakozóval 
 Hengeres tépőegység, elszívóval. 
 Munka magasság 500 mm. 
 Hidraulikus irányváltás 

 Hidraulikus oldal kinyúlás állítás. 
 A fejet két hidromotor működteti. 
 Tömege 100 kg. 

Cikkszám: 15662023 

P0 száraz előmetsző adapter 10 tárcsás 

 

 Előmetsző egység gyorscsatlakozóval. 
 Legnagyobb munkamagasság 800 mm. 
 A vágó tárcsák hidraulikusan nyithatók, zárhatók. 
 A vágó tárcsákat egy-egy hidromotor működteti. 
 Tömege 230 kg. 

Cikkszám: 15662025 
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P0 előmetsző adapter 8 tárcsás Guyot művelésmódhoz 

 

 Tárcsás előmetsző gyorscsatlakozóval. 
 Legnagyobb munkamagasság 600 mm. 
 A vágó tárcsák hidraulikusan nyithatók, zárhatók. 
 A vágó tárcsákat egy-egy hidromotor működteti. 
 Tömege 210 kg. 

Cikkszám: 15662027 

Opcionális kiegészítők: 
 Cikkszám Megnevezés 

 

15662155 Tárolási támasztóláb 

 

15662156 Gyorscsatlakozó traktorhoz, biztosító csavarokkal 

 

15662154 Autonóm hidraulika rendszer 

 

15662157 Olajnyomás szabályzó 

 


