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HYMACH - HERBHY ÖNJÁRÓ TÁVVEZÉRELT SZÁRZÚZÓK 

Munkaszélesség: 165/200cm, munka sebesség: 0-7km/h, legnagyobb lejtés: 55° ,saját tömeg: 2200kg 

Rendeltetésszerű felhasználási terület: 

A HYMACH HERBHY széria olyan borulásveszélyes és 
megközelíthetetlen zöldfelületek (fű, gyom, cserje) karbantar-

tására készült, amelyek még teleszkópkaros munkagépekkel 
sem érhetők el biztonságosan. Az adapter gyorscsatlakozó 
rendszer és az alternatív kiegészítő eszközök a munkagép sok-

oldalú alkalmazását teszik lehetővé.  
A HERBHY önjáró távvezérelt szárzúzók a kommunális 
zöldterületek karbantartására, illetve a mezőgazdaságban és az 
erdészetben (pl. tűzvédelmi bozótirtás) széles körben alkal-

mazható. 
A berendezések vízszintes és dombos, hegyes területek keze-

lésére is egyaránt alkalmasak. Különösen jó hasznát vehetjük 
töltések, meredek lejtők, autópálya csomópontok, vasúti tölté-
sek, katonai és ipari területek, repülőterek, sportpályák és ön-

kormányzati területek karbantartásban. 

 
HERBHY G70 önjáró szárzúzó 

A gépkezelő teljes biztonságban irányíthatja a berendezést 
a legnehezebb terepen, típustól függően 40 – 55°-os lejtő-
kön is. A megbízható és környezetkímélő diesel motorok, 
a többféle kivitelből választható gumihevederes járószer-

kezet, az alacsony súlypontú robosztus felépítmény szava-

tolja a kiváló használhatóságot. 

Az alapfelszereltség nem tartalmazza a lánctalpakat és a munkaeszközt! 

Műszaki adatok: 
Típus HERBHY G 70 

Cikkszám 0813320 

Gyárik cikkszám VRH EX240 

Váz  

Lánctalp görgők száma (db) 14 

Nyomtávállítás (cm) Hidraulikus 160/240 
*CGTLlánctalp, magas bordázat, gumi felület, 
mm széles 

0813321 

Motor - Perkins (turbó intercooler, dízel)  

Hengerek száma (db) 4 

Teljesítmény (kW / LE) 50 / 67 

Lökettérfogat (cm3) 2200 

Motor maximális folyamatos dőlésszöge (°) 55 

Üzemanyag tartály (l) 40 

Hidraulikus rendszer  

Hidraulika olajtartály 80 

Lánctalp meghajtás Zártkörű radiáldugattyús szivattyú, rögzítő szelep a lánctalpak hidro-
motorjain 

Munkaeszköz táplálás Zártkörű változtatható geometriájú dugattyús szivattyú 

Rendszer hidraulika táplálás Fogaskerekes szivattyú 

Vezérlés     

Rádiós távirányító Grafikus kijelző, haladási sebesség (előre/hátra), előre tartás korrekció 
lejtőn haladáshoz, vezetékes irányítás vészhelyzetre 

Audió és vizuális fegyelmeztető rendszer Dőlésszög túllépés, diesel motor túlhevülés, rendszer túlhevülés, meg-

engedett motor olajnyomás szint túllépés, rádiós vezérlés hatótávolsá-
gának túllépése 

Munka sebesség (km/h) 0-7 

Méretek: 

Min. szélesség CGBL lánctalppal (mm) 1600 

Max. szélesség CGBL lánctalppal (mm) 2400 

Magasság (mm) 1350 

Váz magasság (mm) 1265 

Hossz, munkaeszköz nélkül (mm) 2570 

Tömeg CGBL lánctalppal (kg) 2200 
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Típus HERBHY G 70 
*Munkaeszközök  

TRF 165 TL erdészeti zúzófej, munkaszélesség 
cm, tömeg kg 

0813322 

TFL 200 TL szárzúzó fej, munkaszélesség 
200cm, nyitható burkolat  

Függ. teng. fűnyíró oldalvágó fejjel (HSRD) + 

Függőleges tengelyű fűnyíró (HSRF) 0813330 

Tuskómaró (HSFC) 0813332 

Hótoló (HSLN) 0813339 

Eke (HSVN) 0813340 

Hómaró (HSTN) 0813341 

Rakodólapát (HSPC) 0813342 

Láncos árokásó (HSCL) 0813344 

Rendsodró (HSRA) 0813347 

Permetező (porlasztós) (HSAV) 0813348 

Permetező (spicni) (HSIA) 0813349 

Villásemelő  (HSTF) 0813350 

Csörlő (HSVAP) 0813352 
**R-Eye kamera készlet (HVCR) 0813353 

* Rendeléskor kiválasztandó 

** Utólagos beépítésre is 

A zúzófejek védőburkolata hidraulikusan nyitható és zárható. A nyitott burkolat le-
hetővé teszi a nagytömegű zöld biomassza hatékonyabb zúzását. A biztonságos 
munkavégzés érdekében csak indokolt esetben, különösen nagy körültekintéssel 
használjuk a szárzúzót nyitott házzal. A vágási magasság az oldalsó csúszó talpakkal 

és hátsó hengerrel szabályozható. Ügyeljünk arra, hogy a kések ne érintsék a talajt 

mivel ez káros rezonanciát és gyors késkopást okoz. 
 

   
Egységes és tiszta vágás felület készítésére Vázzal egybeépített biztonsági bukókeret Túraútvonalak karbantartására 

és erdészeti munkákhoz, fel-

szín feletti tuskómarásra meg-

felelően megválasztott mun-

kasebességgel 
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Függőleges tengelyű szárzúzó Nyesedékaprító Permetező 

   
Tuskómaró Hótoló lap Hómaró 

   

 Könnyűanyag kanál  

 

  


