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BX-42 S Ágaprítógép, traktorra TLT meghajtással. 

Cikkszám: 1775010 

 

A BX-42S egy nagyon egyszerű, de erős és robusztus faaprító.  

A fa aprítót a kardántengellyel együtt szállítjuk. A kardántengely egyik oldalát egy 

nyírócsappal látjuk el, és szerelik, amely biztonsági okokból túlterhelésnél eltörik. 

Ez azt jelenti, hogy még a 100 LE feletti traktorok is problémamentesen 

használhatják. Legalább 30 LE motorteljesítményt kell biztosítani.  

A kardántengely fordulatszáma 540 ford/ min.  

A garat nyílása a tetején, 51 x 51cm, az alján a nyílás mérete 10,2 x 25,4 cm.  

A maximális átmérő keményfa esetében 10cm, amit lehet vele aprítani. A puha faanyagok 

legfeljebb 15 cm vastagok lehetnek, a nagyobb átmérőt rendszerint tűzifának dolgozzák fel.  

A BX-42S kivitelezése nagyon szilárd, a felhasznált lapok anyagvastagsága 10mm, és 5mm a 

teherhordó szerkezeten, 2mm a tölcséren.  

Szállításhoz a tölcsér könnyedén felhajtható és rögzíthető egy gyors oldási csap segítségével.  

 

A gép nagyon könnyen karbantartható! Így a teljes lendkerék fedelét csak egyetlen csavarral 

lehet kinyitni, és hozzáférhet a 4 vágókéshez. Ezek a pengék kétoldalas élezéssel 

rendelkeznek, így könnyen átfordíthatók, ha szükséges. A lendkerék holttömege 50 kg, és 

további ventilátor lapokkal rendelkezik, amelyek nagyon erős légmozgást generálnak, hogy az 

aprított anyagot kifújja a kiürítő tölcséren keresztül. Ennek a nagyon erős kialakításnak 

köszönhetően szinte lehetetlen az aprító berendezés eltömődése.  

A kivető tölcsér magassága 152 cm (plusz a hárompontos függesztő csatlakozás emelése), és 

360 fokban elforgatható. Ez azt jelenti, hogy az aprított anyag könnyen feltölthető nagyobb 

pótkocsikra vagy közvetlenül nagy zsákokba. A kidobási szög megváltoztatható. A BX-42S 

akár 6 méterre is továbbítja az aprított anyagot!  

Az aprítót 3 pontos felfüggesztésre tervezték, traktorhoz. 

 

 

Műszaki adatok: 

Traktor teljesítmény: min. 30 LE 

Felrögzítés: 3 pontos függesztőre 

TLT: mellékelve 

Fordulatszám: 540/perc 

Kések száma: 4 kés, 

A lendkerék átmérője: 63,5 cm 

Adagolás: kézi 

Méretek: 102x107x152 cm (tölcsér 220 cm) 

Súly: kb. 175 kg. 

 

 

 



Megjegyzés: 

A készüléket fadobozban csomagolják.  

Súlya csomagolva: 205 kg 

A csomagolás méretei: 120x80x131 cm 

  

Az összeszerelés, beüzemelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató 

nyújt tájékoztatást. A termék megrendelhető összeszerelve és beüzemelve. 

 

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk. 

 

 

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.  

2092 Budakeszi Fogoly u. 3. 

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig. 

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.  

Telefon: +36 30/846-4675 

e-mail: info@kertmax.hu  

 

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot! 
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