HTF-250 Honda motoros
vízszintes talajfúrógép
A Honda benzinmotoros talajfúrógép vízszintes
talajfúrásra alkalmas. Kiválóan használható
közmûvezetékek (kábelek, vízvezeték, gázvezeték,
csatorna) utak, vasutak alatti átvezetésénél, és
minden olyan helyen, ahol a talaj felbontása nem
engedélyezett, vagy nem gazdaságos.
A Honda meghajtómotor jó teljesítményt és hosszú
élettartamot biztosít. Az elôtolás kézi racsnis hajtással
történik. A gép röpsúlyos biztonsági kuplunggal
ellátott. Igény esetén elektromos meghajtással is
tudjuk szállítani a gépet. (ETF-250)

Mûszaki adatok:
Fúrható átmérô:
Fúrható hossz:
Fúrócsiga fordulatszáma:
A gép meghajtómotorja:
Teljesítménye:

Elônyei:
– könnyû kezelhetôség – két ember tudja
telepíteni és kezelni
– kiváló iránytartóság
– erôs, de könnyû kivitel
a nagy fúrási átmérôk érdekében
– erôs, gondozásmentes hajtómû
– nem kell külön villamos energia,
a gépnek saját benzinmotorja van
– hosszú életû, ipari kivitelû
HONDA meghajtómotor
– biztonsági kuplung
a balesetek megelôzése érdekében
– a nedves talajban fellépô
áramütési kockázatok elmaradása

HFT-250
ETF-250
110-250 mm átmérôig
10-15 méter, talajtól függôen
~ 60-70 fordulat / perc
HONDA GXV-160
Elektromotor
négyütemû benzin
3 fázis 400 V
5,5 LE
2,2 kW

FTF-350 Honda motoros
függôleges talajfúrógép
A Honda motoros talajfúrógép függôleges talajfúrásra alkalmas. Kiválóan használható
kerítések építésénél, facsemeték telepítésénél, stb. A Honda meghajtómotor jó teljesítményt és
hosszú élettartamot biztosít.

Elônyei:
– könnyû kezelhetôség
– robosztus kivitel a nagy fúrási átmérôk
érdekében
– erôs, gondozásmentes hajtómû
– hosszú életû HONDA meghajtómotor
– röpsúlyos biztonsági kuplung
Mûszaki adatok:
Fúrható átmérô:
110-350 mm átmérôig
HONDA GX-160
Meghajtómotor:
benzinmotor
Teljesítménye:
5,5 LE
Üzemanyag:
ólommentes benzin

FTF-150 függőleges talajfúró
Az FTF-150 függőleges talajfúró Honda négyütemű benzinmotorral szerelt, könnyen kezelhető gép.
Alkalmazható a mezőgazdaságban facsemeték telepítésénél, kerítésépítésnél oszlopok állítására,
talajminta vevésre, egyszerű lyukak földbe fúrására. Kompakt mérete és tömege miatt egy ember
tudja kezelni. Motorja hosszú életű, takarékos és környezetbarát, röpsúlyos kuplunggal felszerelt.
Erős, megbízható hajtóműve van, kezelőszervei ideális kialakításúak, karbantartása egyszerű.

Főbb műszaki adatok:
Fúrási ámérő:
Meghajtómotor:
Motorteljesítmény:
Fordulatszám:
Üzemanyagtank:
Gép tömege:
Fúrócsiga tömege:
Üzemanyag:

100 ill. 150 mm
talajtól függően
Honda GX35 négyütemű benzinmotor
1 kW
7000/perc
0,63 liter
9,7 kg
3,1 kg
ólommentes benzin

A gép tartozéka 1 db 100 mm-es és 1 db 150 mm-es fúrcsiga.
A fúrás a 100 mm-es átmérőnél optimális, a 150 mm-es fúrócsiga keményebb talajban
lassabb fúrást tesz lehetővé.

