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Effektiv
Tidsforbrug ved stubfræsning af stubbe med dia.:
ø40 cm = 5 min.
ø65 cm = 10 min.
ø105 cm = 28 min.
Baseret på erfaringstal ved 15 cm høje
stubbe og en nedfræsning til 15 cm under jorden.

• Maskinbredde 79 cm
• Fræsebredde 170 cm
• Fræsedybde 44 cm
• Hydraulisk 2WD med diff. spær
• Kohler 38 hk benzin motor

Standard udstyr:
  • Hydraulisk træk med diff. spær på forreste hjulaksel
  • Automatisk bremse på trækhjulene
  • Tvillingehjul med én centerbolt for nem af-/montering
  • Skid-steer dæk for optimal træk og minimalt overfladetryk  
  • FSI power-clutch, problemfri til/fra kobling af fræsehjul
  • Hurtig nedbremsning af fræsehjul ved frakobling
  • FSI power-sweep til sikring af optimal fræsekapacitet 
  • Justerbar hastighed på svingbevægelsen
  • Kileremstræk for optimal udnyttelse af motorens kapacitet
  • FSI Tandsystem, 3 x drejbar
  • FSI power-cut special designet 2-delt fræserskive for optimal
     kapacitet og holdbarhed
  • Vedligeholdelsesfrit lejehus til fræserhovedet
  • Surringsøjer for enkel sikring under transport
  • Løfteøjer for håndtering med kran
  • 90 gr. svingbart betjeningspanel for optimalt udsyn under
     fræsning og under kørsel til og fra fræseområdet
  • Al betjening samlet på betjeningspanelet
  • Sikkerhedsbøjle, så fræserskiven frakobles hvis operatøren
     forlader betjeningspanelet
  • LED arbejdslys. Tænd og sluk fra betjeningspanelet
  • Hængslet spånfang ved fræserhovedet sikrer effektiv samling af
     spåner, uden ophobning i fræserhuset
  • Værktøjssæt til skift af sliddele 
  • Integreret værktøjskasse

FSI B38 tilbydes også i varianter som:
  • FSI B38 4WD
  • FSI B38 4WD REMOTE (med radiostyring)
  • FSI B38 TRACK REMOTE (på bælter med radiostyring)

1700 mm

View more at www.fsi.dk
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Motor
Motor effekt 28 kW/38 hk
Motortype Kohler Command PRO EFI ECH980
Brændstof Benzin
Tankvolume 40 liter

Fræserhovedet
Fræserskive diameter 570 mm
Tandsystem 3 x drejbar
Tand FSI 25
Antal tænder 12 stk.
Maks spåndybde 53 mm
Kobling FSI power-clutch
Transmission Kileremme
Sving FSI power-sweep

Træk 
Træk på hjul 2WD med diff. spær
Trækhjul ø450 x 210, 10 ply
Tvillingehjul ø450 x 210, 10 ply
Styrehjul ø450 x 180, 8 ply
Bremser Automatisk

Fræseområde
Over jorden 85 cm
Under jorden 44 cm 
Sving 170 cm
Svinghastighed Trinløs justerbar

Betjening
Betjeningspanel 90 gr. Svingbart

Al betjening sker herfra
Ergonomisk sikkerhedsbøjle

Dimension
Længde 2830 mm
Bredde 790 mm (1270 mm m/tvillingehjul)
Højde 1265 mm
Vægt 840 kg

790 mm

Betjeningspanel - svingbart

440 mm
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