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VBC PO száraz előmetsző berendezések 

Rendeltetésszerű felhasználási terület: A VBC PO száraz elmetsző berendezések a szőlőültetvények durva 
előmetszésére ajánlottak. Kézi irányítással bármilyen támrendszerhez, mechanikus automatavezérléssel a 15-20 cm 

átmérőjű fa, vagy beton oszlopos ültetvényekhez, vagy a fotocellás vezérlésű egységgel pedig ennél kisebb átmérőjű 
támoszlopos rendszerekhez használható a VBC PO 10 száraz elmetsző berendezést. A VBC PO 8 száraz előmetsző a 

GUYOT rendszerű ültetvényekhez használható. A VBC PO előmetszők az erőgépek elejére, a front súlytartó helyére 

csatlakoztathatók, a traktor típusától függően szükség lehet illesztő közdarabra. 

  
VBC PO 8 tárcsás előmetsző GUYOT 

cikkszám: 15662108 

VBC PO 10 tárcsás előmetsző CORDONE 

cikkszám: 15662106 

Műszaki jellemzők 

A robosztus kivitelű függesztő szerkezet szilárd, minőségi anyagból készült vastag falú zártszelvény, amely garantálja a 
kellő merevséget a legszélsőségesebb munkaviszonyok közepette is. Munka teljesítménye 0,5-1 ha/óra. A berendezés 
pontos beállítását mind vertikális, mind horizontális irányban hidraulikus munkahengerekkel lehet elvégezni. A 
vágótárcsák átmérője 410 mm, tengelyeit külön egy-egy hidromotor hajtja meg. Mind a motorok, mind a munkahengerek 

az üzemeltető erőgép hidraulika rendszeréről, gyorscsatlakozókon kapják a meghajtást. A rendszer hidraulikus 
teljesítmény igénye: üzemi nyomás 120 bar, folyadékáram 22 l/perc. A gép vezérlése Joystick segítségével történik.  
Műszaki adatok: 

 

Cikkszám Megnevezés Metszési sáv 

(mm) 

Motor 

fordulat 

(min
-1

) 

Teljesítmény 
igény 

(LE) 

Tömeg  
(kg) 

15662108 PO 8 tárcsás előmetsző - GUYOT 480 0-400 80 360 

15662106 PO 10 tárcsás előmetsző - CORDONE 800 0-400 80 400 

Opciók: 
Cikkszám Megnevezés  Cikkszám Megnevezés  

15662155 Tárolási támasztóláb 

 

15662157 Olajnyomás szabályzó 

 

15662154 

Saját hidraulika 
rendszer (szivattyú 
és tartály olajhűtő 
radiátorral és 
csővezetékkel)  

 

15662176 Fotocellás vezérlőegység 

 
 


