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LOODUD
IGAPÄEVASEKS 
PUIDUHAKKIMISEKS.
Metsahooldajad üle Euroopa nõustuvad,

et metsahooldustehnika osas on kõige 

olulisemad: jõudlus, kvaliteet ja ohutus. 

Metsaraie järel koristamise raske füüsiline 

töö on minevik. Vähemalt Vermeeri 

metsahooldustehnika puhul on see tõsi –

eriti Vermeeri puiduhakkurite puhul.

Igapäevasele kasutamisele vastupidavateks 

ehitatult on Vermeeri puiduhakkuritel on

erakordsed omadused, mis hõlbustavad 

kasutamist ja suurendavad efektiivsust

ning kasutaja ohutust. Masinaid on ka mugav

hooldada ja transportida, olles kasulikud

arboristidele, töövõtjatele ning metsahooldajatele, 

kes soovivad suurendada tootlikkust ja 

keskenduda hakkepuidu turustamisele.
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Kaheastmeline käivitamine ja lihtne 
juhtimine
Kaheastmeline käivitamine ja lihtne juhtimine.

Kaheastmeline ja käitusvalmis käivitamisprotsess võimaldab 

kasutajal hetkega käivitamisest hakkimiseni jõuda. Sisestus 

lülitusnupp ja lülitiga juhtimine võimaldavad hõlpsat 

kasutamist ning nihutatud rull muudab masinasse söötmise 

efektiivsemaks. See on hea, kui arvestada, et võimas 

tõmbevõime ja suur etteandeava tekitavad soovi puitmaterjali 

masinasse rohkem sisse sööta. Lisaks jälgib SmartFeed 

süsteem mootori pöörlemiskiirust ja  vajadusel seiskab 

või muudab rullide pöörlemissuuna vastupidiseks. Nii on 

puiduhakkimine lihtne.

Euro V järgule vastav mootor
EL-i Euro V järgule vastava elektriliselt juhitava Kubota mootori 

võimsus on 57 hj (42,5 kW) ja see teeb sellest oma klassi parima 

kütusetarbega seadme, vastates samal ajal EN 13525: 2020 

ohutus- ja heitmete standardi normile. EcoIdle TM süsteem on 

reguleeritav, säästab kütust ja vähendab müra, vähendades 

mootori pöörlemiskiirust automaatselt pärast kas ühe või viie 

minuti pikkust tegevusetust.

Teenindustööde tegemise lihtsus
Vähem uksi tähendab suuremat mugavust. Üheosaline pööratav 

mootorikate tagab optimaalse juurdepääsu mootorile ja 

lisakomponentidele, muutes masina osade hooldamise lihtsaks, 

sealhulgas lõiketerad, alasi ja muud määrdekohad. See masin 

on kujundatud viisil, mis võimaldab kuluvatele osadele lihtsalt 

juurde pääseda.

Vastupidav lahendus
Värvist kuni veermikuni – see puiduhakkur on loodud teie 

kauaaegseks teenimiseks. 1800 kg (3 968 naela) teljekoormus 

tagab stabiilsuse ja vastupidavuse hakkimise ja transpordi ajal, 

eriti auklike teeolude korral. Neljakihiline

pulbervärv aitab masinat kaitsta ilmastiku ja ajahambale 

vastu pidamise eest – masin näeb hea välja ka siis, kui see on 

hakkinud tuhandeid puuoksi.

Vermeeri 3-aastane garantii
Mudelil BC200 on 3-aastane garantii koos võimalusega pikendada seda kuni 5 

aasta / 5000 tunnini. See on nutikas viis oma investeeringut kaitsta.
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BC200 PUIDUHAKKUR
Loodud Euroopa metsahooldajatele, kes soovivad lihtsust, tootlikkust, ohutust ja kasutamismugavust. Vermeer 

BC200 puiduhakkur ühendab endas kõik need soovid kompaktse ja hõlpsasti transporditava lahendusena. Euro 

V järgule vastava, elektriliselt juhitava mootoriga varustatuna, pakub see suuremat puiduhakkimise tootlikkust 

võrreldes oma eelkäija, puiduhakkuri BC190XL mudeliga.

BC200 suudab hakkida kuni 20,3 cm (8 tolli) jämedusi oksi. Masinal on kaheastmeline käivitamisprotsess ja 

see on vahetu ajamisüsteemiga, et suurendada kasutaja efektiivsust, samas optimeerib EcoIdle TM mootori 

juhtimissüsteem kütusesäästlikkust ja vähendab müra. See on tõhus ja produktiivne.
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SPETSIFIKATSIOON BC200 PUIDUHAKKURI 

ÜLDMÕÕTMED JA KAAL

Pikkus - söötelaud üleval, suletuna 377 cm (148,4 tolli)

Pikkus - söötelaud all, avatuna  435 cm (171,3 tolli)

Maksimaalne laius (tööala) 157 cm (61,8 tolli)

Maksimaalne kõrgus (tööala) 251 cm (99 tolli)

Kaal 1.465 kg (3.230 lb)

Koormus haakekonksule 80 kg (176 lb)

MOOTOR

Valmistaja ja mudel Kubota WG1605

Max. väljundvõimsus 57 hp (42,5 kW)

Kütusepaagi maht 39,5 L (10,5 gal)

Kütusekulu maksimaalne 7 L/h (1,8 gph)

Kütus Pliivaba bensiin oktaanarvuga 95 maksimaalselt kuni 10% metanooli

Maksimaalne kaldenurk pideval töötamisel 30°

Siduri tüüp otseajam

SPETSIFIKATSIOON BC200 PUIDUHAKKURI 

SÖÖTESÜSTEEM

Sööterulliku mõõtmed (1) 40 cm (15,8 in)

Sööterulliku mõõtmed (2) 26 cm (10,2 in)

Rulliku sulgemisjõud 396 kg (873 lb) vedruga survestatud

Sööteava 20.3 cm x 30.5 cm (8 in x 12 in)

Söötelaua laius 114 cm (44,9 in)

Söötelaua pikkus 70 cm (27,6 in)

Söötekoguja kõrgus 79 cm (31,1 in)

HÜDRAULIKA SÜSTEEM

Paagi maht 22,7 L (6 gal)

Biolagunev õli lisavõimalusena

MUUD LISAD 

Spetsiaalne värv saadaval

VERMEERI VARUOSAD JA TEHNILINE TUGI
Vermeeri edasimüüjate hooldustehnikutelt võite eeldada mõistlikku teenindust ajal ja kohas, kus te 

seda kõige rohkem vajate. Vermeer töötab selle nimel, et vastata teie küsimustele asjatundliku hoole 

ja kiirusega nii meie diagnostikarakenduse kasutamise kui ka kliendiga suhtlemise osas. Me tunneme 

teie masinaid paremini kui keegi teine! Töökindluse tagamiseks on oluline masinate hooldus. Oleme 

uhked, et lahendame probleemid esimese korraga, aidates sellega teil tootlikkust maksimeerida.

Teie Vermeeri klienditeeninduse kogemus on meile tähtis. Me teame, et soovite hoida

oma seadmed heas töökorras ja säilitada töötajate hõivatuse. Varuosade puhul töötab teie Vermeeri 

edasimüüja selle nimel, et saaksite vajaliku varuosa võimalikult kiiresti – sest kui te vajate varuosa, 

vajate seda kohe. Vermeeri esindused keskenduvad teie soovide kiirele, korrektsele ja tõhusale 

teenindamisele. See on Vermeeri stiil.
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Vermeer EMEA
Europe, Middle East and Africa
P.O. Box 323
4460 AS Goes
The Netherlands
+31 (0) 113-272700 • vermeer.com

Ettevõte Vermeer Manufacturing International Goes jätab endale õiguse teha muudatusi tehnika- ja disainilahendustes ning 
tehnilistes andmetes, lisada edasiarendusi või lõpetada tootmine igal ajal ilma ette teatamata.

Pildil näidatud varustus on ainult illustreeriv ja võib tutvustada sellele piirkonnale omast lisavarustust või komponente. Masina 
tehniliste andmete kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku Vermeeri edasimüüja poole.

Vermeer, Vermeeri logo ja EcoIdle TM on Vermeer Manufacturing Company kaubamärgid USA-s ja/või teistes riikides. Kubota 
on Kubota Engine Corporationi kaubamärk.

© 2020 Vermeer Manufacturing International Goes. Kõik õigused reserveeritud.
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MAASTIKUHOOLDUSE SEADMED 
PROFESSIONAALIDELE

MAALETOJA:

Vermeer BALTIC
Tuha 3, 11415, Tallinn, Eesti  
+372 6 979 398
+372 52 64 835
info@vermeerbaltic.eu
www.vermeerbaltic.eu




