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AXER INDIVIDUAL

AXER INDIVIDUAL
AXER  INDIVIDUAL  je  český  výrobek  unikátní  konstrukce  s  různými
pohony vytvořený na míru potřebám konkrétního zákazníka. Je určený pro
efektivní zpracování dřevního materiálu, například větví v sadech, v lese
nebo na zahradě. Využití nachází také při zpracování zbytků z pilařských
provozů nebo při zpracování rychlerostoucích dřevin.

Stavebnicová koncepce stroje, vývojové kapacity společnosti a orientace
na zákazníka umožňují uzpůsobit stroj přesně podle specifických potřeb.

Na  základě  individuální  potřeby  zákazníka  nabídne  naše  technické
oddělení řešení na míru nebo doporučí vhodnou variantu stroje. Níže jsou
uvedené časté individuální úpravy.

Kontaktujte nás na konstrukce@nadkov.cz

Indikativní výběr z nabídky individuálních
úprav

Maximální
průměr
materiálu

80 mm
100 mm
120 mm
200 mm

Délka
materiálu

Nastavitelná
na 10, 20 nebo
40 cm (unikátní
konstrukce)
Fixní
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Řezné
nože

8 ks (délka
materiálu 6–11
cm)
6 ks (délka
materiálu 8-15
cm)

Velikost
vstupního
otvoru

190 x 120 mm
190 x 190 mm

Násypka Nesklopná
Sklopná

Plnění
materiálu

Pytle
Velkoobjemové
vaky
Pásový
dopravník

Pohon
stroje

Spalovací
motor
Traktor
Individuální
(např. horská
sekačka)
Elektromotor

Ochrana
pohonu

Řemenový
převod
Přetěžovací
spojka

Setrvačník
Setrvačník až
100 kg (vyšší
výkon stroje)
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Přídavné
převody

Válečkový
řetěz (vyšší
výkon stroje)
Klínové
řemeny

Podvozek
stroje

Terénní
náprava (kolo
412x160 mm)
4 x kolo (2x
s brzdou, 2x
otočné)
Přívěsný vozík
za osobní
automobil

Přídavné
nohy

Nastavitelné
Plynule
nastavitelné

Závěs pro
vlek

Závěs pro vlek
ISO 50
Závěs pro vlek
do 2500 kg

Barevné
provedení

Dle přání
zákazníka

Další
přídavná
zařízení

Tažná oj se
stavitelným
kolem
Závěsné
zařízení ISO 50
Štípací kužel
(na přání)
Zajištění do
třetího bodu


