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Aanbouwdelen / Boomfrees

Kenmerken
U kunt nu elke beplanting aan, zelfs dikke bomen, en u kunt het terrein nu snel ruimen. De nieuwe Bobcat boomfrees beschikt over een motor met
hoog koppel, die betere prestaties levert en zuiniger is. Hij is soepel en eenvoudig in het gebruik dankzij de nieuwe buistrommel en de in een spiraal
aangebrachte tanden waardoor telkens één tand aangrijpt.

Dankzij zijn compacte afmetingen kunt u met deze boomfrees overal komen waar u bomen wilt verwijderen of waar u selectief wilt kappen. Laat de
boomfrees tegen de boom komen zodat de snel ronddraaiende tanden er gehakt van kunnen maken!

Voornaamste taken
Het complete pakket voor het beheer van bomen en struiken:
Bouwplaatsvoorbereiding
Bosgebieden uitdunnen of ruimen
Onderhoudswerk in wegbermen, op boerderijen of op grote landgoederen

Bosbouwset
Het complete pakket voor het beheer van bomen en struiken:
Bouwplaatsvoorbereiding
Bosgebieden uitdunnen of ruimen
Onderhoudswerk in wegbermen, op boerderijen of op grote landgoederen

Zo werkt het
Tanden met carbide punten op een roterende trommel die eenvoudig door bomen snijden en van struiken geen spaan heel laten. Op de grond
liggende bomen kunnen tot mulch worden vermalen en zelfs in de grond worden verwerkt.

Kenmerken
Krachtige motor, die betere prestaties biedt en sneller weer op toeren is
Aantal tanden: 30 (FRC150HT, FRC150ST) of 36 (FRC200HT) tanden van carbide voor een lange levensduur
Grote trommel: sterker maar lichter
3 (FRC150ST) of 5 (FRC150HT, FRC200HT) rijen contramessen voor fijn mulchen
Verbeterde routering van de slangen
Instelbare duwstang
Versterkte kettingbescherming achter
HD riemafdekking
Frame van Hardox, voor het grootste percentage van de carrosserie (vooral bij de FRC150ST)
Instelbare steunen voor beter mulchen
Set met afdichting tegen afval (de perfecte combinatie)
Automatische trommelrem: de trommel stopt binnen 8 seconden
ACD bedieningssysteem, plug & play compatibiliteit met Bobcat machines
Keuze tussen trommels met een breedte van 150 of 200 cm
Leverbaar voor laders uit de 500 / 600 / 700 / 800 serie


