
KERT MAX Kertészeti Áruház Kft. 

2092 Budakeszi Törökvész u. 14. 

tel: +36 30/846-4675 

 

 

AS-600 Síkfal metsző, ágvágógép, traktorhoz, homlokrakodóhoz, 1750mm széles. 

Cikkszám: 1775027 

 

Az AS-600 ágfűrészével könnyedén levághatók akár 200 mm-es ágak is másodpercek alatt. 

Ez a gép különösen az agrárágazatban hasznos, az AS-600-at a sima futás és a nagyon tiszta 

vágási felület jellemzi, ideális a fák gallyainak levágására, és gyümölcsösökben síkfal 

metszőnek. 

Még a sövényeket és a cserjéket is meg lehet dolgozni ezzel a fűrésszel, ajánlott autópálya 

fenntartóknak, nagy vágási sebessége miatt. 

3db speciálisan keményített fűrészlap, darabonként 80 foggal, mindegyik 600 mm átmérőjű és 

14 kg súlyú. A fűrész teljes munkaszélessége kb. 1750 mm.  

 

Alkalmazható mindenféle kerekes rakodón, teleszkópos rakodón vagy a traktor 

homlokrakodójára felszerelve. 

Az ágfűrész hidraulikusan hajtja az ékszíj áttételt. A vágófej kb. 1000 mm-re távolítható el 

oldalra. A homlokrakodó-tartó és a fűrészlapok középpontja közötti távolság kb. 1,55 m.  

Az oldalra szerelt ellensúly (kb. 265 kg) csak minimálisan terheli a hordozó jármű 

lengőkartáját, még akkor is, ha a fűrész teljesen ki van tolva oldalra. 

A hidraulikus billentő eszköz lehetővé teszi, hogy minden területet elérjen. 

 

Az ágfűrészhez hozzáadjuk a szükséges hidraulikus tömlőket. 

Csatlakoztatáshoz szükséges hidraulika feltételek, hogy a hordozó járművön,  

 3x dupla működésű rendszer legyen kiépítve.  

A körülményektől és a követelményektől függően kb. 2-13 km / h üzemi sebességet ajánlunk.  

 

Műszaki adatok: 

Hordozó jármű: Euro homlokrakodó 

Fűrészlapok: 3 db. 

A fűrészlapok hajtása: ékszíjjal 

Fűrészlap átmérő: 600 mm 

Fűrészlap vastagsága: 5 mm 

Fűrészfogak: 80 db. fűrészlaponként 

Hatékony vágási szélesség: 1,750 mm 

Ágak átmérője (max.): 200 mm 

Oldalirányú kitolás: 1000 mm 

Haladási sebesség: 2 -13 km / h 

Hidraulikus csatlakozások: 3x kettős működésű 

Hidraulikus tömlők: 6 db, 9m 

 

 

 



Olajnyomás: 160-210 bar 

Hidraulikus áramlási sebesség: min. 45 l / perc 

Súly: kb. 790 kg 

Súly a csomagolással együtt: kb. 830 kg 

Méretek csomagolással: 2280 x 930 x 1170 mm 

 

 

Megjegyzés: 

 

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

nyújt tájékoztatást. A végleges összeszereléshez körülbelül 2-3 órát kell ütemezni. A szállítási 

terjedelemhez összeszerelési, és használati útmutató tartozik.  

 

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk. 

 

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.  

2092 Budakeszi Törökvész u. 14. 

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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