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PARTENERI ÎN PROGRES

Echipamentul Vermeer este conceput pentru a fi performant, convenabil de 

fiecare zi.
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Parteneri în curs

7 Freze de butuc
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întreținut și are caracteristici inovatoare care vă ajută să profitați la maximum de

Mașini de tocat

 

9 Instrumente de productivitate

Zi de zi cu zi vă confruntați cu provocările și complexitatea gestionării unui

șantier de lucru productiv, profitabil și sigur.

Și atunci când vă asumați sarcini dificile, puteți avea încredere că există un expert

în apropiere, gata să vă susțină proiectul cu cunoștințe locale, service, piese și

servicii excelente pentru clienți din rețeaua de dealeri Vermeer.

Mini Excavatoare



MAI EFICIENT

AVANTAJUL VERMEER

•

inversarea rolei de alimentare pentru a prelucra în mod optim materialul mare din 

de inactivitate.

tocătorului.

•

•

* EcoIdle nu este disponibil în toate teritoriile. Pentru mai multe informații contactați distribuitorul local.

Construit suficient de rezistent pentru a rezista măcinării zilnice, tocătoarele de arbbuști Vermeer

oferă ani de servicii complexe și de încredere. Fiecare este conceput cu caracteristici exclusive

care promovează siguranța operatorului, operarea ușoară, eficiența ridicată și o gamă largă de

capacitate a materialului de așchiere de la diametrul de 6 ”(15,2 cm) până la 21” (53,3 cm). De

asemenea, sunt convenabile de întreținut și transportat, făcând din Vermeer o valoare excelentă

pentru arbuști, antreprenori și echipaje de îngrijire a copacilor care doresc să crească

productivitatea și să valorifice piețele secundare de cherestea.

Controlul de detectare a alimentării SmartFeed sporește productivitatea prin oprirea și

lemn de esență tare.

EcoIdle sistemul de control al motorului este reglabil, economisește combustibil și

reduce zgomotul prin reducerea automată a turației motorului după unul sau cinci minute

Modelele selectate sunt disponibile cu telecomandă, permițând în mod convenabil

funcționarea de la un încărcător, menținând în același timp controlul asupra
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TREABA FĂCUTĂ
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PROIECTAT PENTRU

AVANTAJUL VERMEER

•

deosebire de pârghiile de comandă multiple.

răspundă nevoilor dumneavoastră de îngrijire a copacilor. Dispunând de o placă de 

timp de pierdut.

debit redus la circuitul hidraulic pentru a alimenta în mod eficient accesoriile 

exigente, proiectate exclusiv pentru industria de îngrijire a copacilor.

•

•

Cu o gamă largă de accesorii disponibile, mini-excavatoarele Vermeer sunt gata să

montare universală, accesoriile mini-excavatoarelor sunt ușor de conectat atunci când nu este

Modelele selectate sunt echipate cu dublu auxiliar hidraulic, adăugând o opțiune de
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Vermeer este hotărât să facă din familia sa de mini-excavatoare cele mai productive, mai

prietenoase operatorilor din industrie. Cu diferite opțiuni de dimensiune și putere, gama de

mini excavatoare Vermeer vă poate răspunde nevoilor de manipulare a materialelor.

Caracterizat de joystick-uri ușor de utilizat, cu un singur pilot și un pinion înalt montat pe șină;

Vermeer aduce beneficii în confortul, siguranța, productivitatea și fiabilitatea operatorului.

Joystick-ul cu un singur pilot oferă operatorului o gamă lină de mișcare, spre

MULTITASKER



De când Vermeer a inventat tăietorul de butuc în anii 1950, îndepărtarea butucului nu mai 

de la 25 CP (18,6 kW) la

AVANTAJUL VERMEER

•

Jacheta galbenă proprietară ™ Sistemul de tăiere este conceput pentru a oferi o 

•

•

74 CP (55,2 kW), agilitate și rezistență, linia largă de freze de butuc Vermeer este gata să facă

față provocării practic pentru orice tip de copac din lemn de esență tare.

Sistemul exclusiv de control SmartSweep ™ monitorizează încărcarea motorului și

oferă feedback continuu, rezultând o viteză de măturare uniformă și consistentă a

roții de tăiere.

întreținere mai rapidă și mai ușoară, precum și o durată de viață extinsă a

buzunarului și a dinților.

Modelele specifice au șenile și oferă o presiune redusă a rulmentului la sol, ceea

ce ajută la reducerea posibilității de deteriorare a gazonului.
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este corvoada care consuma mult timp, pe care o avea înainte. Cu o combinație de putere,

PERFORMANŢĂ DOVEDITĂ
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SUNTEM DREPT ACOLO

CU TINE

De zeci de ani, Vermeer a abordat echipamentele de îngrijire a copacilor având în vedere 

instrumentele tehnologice.

AVANTAJUL VERMEER

•

9 | INSTRUMENTE DE PRODUCTIVITATE

două lucruri - mașini robuste și servicii de încredere de la curtea din spate la păduri. Astăzi,

Vermeer continuă să exploreze modalități inovatoare de a vă sincroniza lumea cu

Treeviews.com oferă informații detaliate și relevante despre industria de îngrijire a

copacilor. Fie că este vorba de conținut privind construirea echipei și a afacerii

dvs., informații despre reglementări sau povești despre locuri de muncă și

recomandări pentru construirea flotei, le veți găsi aici.



Echipamentul dvs. personalizat și planul de asistență vă așteaptă

Consilierul dvs. de productivitate



Vermeer Corporation își rezervă dreptul de a face modificări în inginerie, proiectare și specificații; adăugați îmbunătățiri; sau întrerupeți fabricarea în orice moment fără notificare sau obligație.
Echipamentele prezentate au doar scop ilustrativ și pot afișa accesorii sau
componente opționale. Vă rugăm să contactați distribuitorul local Vermeer pentru mai multe informații despre specificațiile mașinii.
Vermeer, sigla Vermeer, Echipat pentru a face mai mult și Vermeer Confidence Plus sunt mărci comerciale ale Vermeer Manufacturing
Company din SUA și / sau alte țări.
Kohler este o marcă comercială a Kohler Co. © 2018 Vermeer Corporation. Toate drepturile rezervate. Tipărit în SUA Vă rugăm să reciclați.




