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VBC BF ÉS BIF ALTERNÁLÓ KASZAKAROS CSONKÁZÓK C VÁZZAL 

teljesítmény igény 35-50 LE; vertikális kaszakar vágásszélesség 190-200 cm; vízszintes kaszakar vágásszélessége 85 cm; 
területteljesítmény 0,5-1,3 ha/h;  tömeg 140-260 kg 

 

 

   
BF/C verticale (15662060) BF/C(15662062) BF2/C (15662064) 

Egy mozgó penge sor, 
2000mm hosszú vágó él, 
hidraulikus magasság, ki-

nyúlás és döntés 

Egy mozgó penge sor, 2000+800mm 

hosszú vágó él, hidraulikus magasság, 
kinyúlás, törzs döntés és felső vágó él 

állítás 

Egy mozgó penge sor, 2x2000+800mm hosz-

szú vágó él, hidraulikus magasság, kinyúlás, 
törzs döntés és függőleges vágó él távolság 

állítás 

   
BiF/C verticale (15662082) BiF/C (15662084) BiF2/C (15662086) 

Két mozgó penge sor, 
1900mm hosszú vágó él, 
hidraulikus magasság, ki-

nyúlás és döntés 

Két mozgó penge sor, 1900+800mm 

hosszú vágó él, hidraulikus magasság, 
kinyúlás, törzs döntés és felső vágó él 

állítás 

Két mozgó penge sor, 2x1900+800mm hosz-

szú vágó él, hidraulikus magasság, kinyúlás, 
törzs döntés és függőleges vágó él távolság 

állítás 
Zártszelvényű központi vázán találhatók azok a függesztő szegmensek, amelyekhez a kaszakarok csatlakoztathatók. A 
vízszintes és függőleges kaszakarok hidromotorral hajtott speciális kiképzésű hajtókaros szerkezet segítségével működtet-

hetők. A függőleges vágó élek minden gépnél ütközés gátlóval van ellátva. Részben vagy egészében felcsatlakoztathatók 

a késes kivitelű gépek rotációs késtartó házainak helyére. 
Két széria közül lehet válaszatni a BF egy mozgó penge soros és a BiF típusok két mozgó pengesorral. 
Műszaki adatok: 
Megnevezés BF/C vert.  BF/C BF2/C BiF/C BiF/C BiF2/C 
Cikkszám 15662060 15662062 15662064 15662082 15662084 15662086 
Függőleges kaszakar vágásszélessége (mm) 2000 2000 2x2000 1900 1900 2x1900 
Vízszintes kaszakar vágásszélessége (mm) - 850 850 - 850 850 
A kaszakart meghajtó hidromotor üzemi fordu-

latszáma (min-1) 

500 

Maximális motorfordulat (min-1) 400 
Minimális motorfordulat (min-1) 600 
Területteljesítmény (ha/h) 0,5-1 0,5-1 1-1,3 0,5-1 0,5-1 1-1,3 
Olajnyomás igény (bar) 150 
Hidr.olaj igény (lit./perc) 16 22 26 16 22 26 
Hidromotorok száma (db) 1 2 3 1 2 3 
Tömeg (kg) 140 160 230 160 200 260 
Teljesítmény igény (LE) 35 35 50 35 35 50 
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Opcionális kiegészítők: 
Cikkszám Megnevezés  Cikkszám Megnevezés  

   15662173 
Felső kaszakar 
(duplakéses) 

 

   15662174 

Függőleges 
kaszakar (dup-

lakéses) 

15662155 
Tárolási tá-
masztóláb 

 

15662166 3 karos elosztó 

 

15662161 

Fordulat sza-

bályzós hajtás-

terelő 

 

15662152 4 karos elosztó 

 

15662159 

Elektronikus 

joystick (felár 
az 5 karos el-

osztó helyett) 
 

15662168 5 karos elosztó 

 

15662154 

Saját hidrauli-
ka rendszer 

(szivattyú és 
tartály olajhűtő 
radiátorral és 

csővezetékkel)  

15662160 Olajhűtő 

 

15662162 
Biztonsági 

kitérőegység 

 

   

   


