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Profesjonaliści zajmujący się frezowaniem pni drzew skorzystają na 
wydajności oraz sprawności  z jaką jednostka Bandit SG-75 może się 
poruszać po powierzchni pozycji i usuwać pnie drzew. Model SG-75 jest 
wyposażony w potężny 74 KM silnik wysokoprężny Kohler i posiada 
wydajny układ napędowy 27" (686 mm) tarczy frezowej w postaci 
mocnej skrzyni przekładniowej.

Szeroka rozpiętość bocznych osłon  strefy gromadzenia urobku SG-75 
pozwala ograniczyć i kontrolować rozrzut unoszącego się w powietrzu 
urobku. Wyrzucany przez wirującą tarczę frezową urobek zostaje 
uformowany w skoncentrowanym stosie, aby ułatwić późniejsze 
porządkowanie miejsca pracy. Często też możliwe jest  uniknięcie 
konieczności zmiany pozycji urządzenia podczas frezowania, a także 
uniknąć zgarniania rozrzuconego urobku w pobliżu niecki po 
usuniętym pniu.

System Bandit Super Sweep zabezpiecza frazarki do pni przed 
podejmowaniem zbyt agresywnego skrawania prowadzącego do 
niekontrolowanego zgaśnięcie silnika (szczególnie ważne w inicjalnym 
okresie docierania maszyny). Jeśli na skutek zbyt agresywnego 
skrawania obroty silnika spadną poniżej określonego progu niskich 
obrotów, system automatycznie cofnie  tarczę, a kiedy silnik odzyska 
obroty, tarcza frezowa ponownie będzie kontynuowała frezowanie 
ruchem wahadłowy.

Gumowe gąsienice SG-75 rozszerzają się do 55” (1397 mm), tworząc 
niezwykle stabilną i funkcjonalną platformę do frezowania, 
przemieszczania, a także manewrowania w ciasnych lokacjach. 
Gąsienice wsuwają się pod ramę zmniejszając szerokość maszyny do 
35”(889 mm), dzięki czemu łatwo przejeżdżają przez większość furtek 
przydomowych posesji. Oznacza to, że to profesjonalna jednostka, która 
zdolna jest do wydajnego frezowania na dużych otwartych 
powierzchniach, ale może również wyręczyć kompaktowe maszyny 
zasadniczo wykorzystywane do frezowania pojedynczych pni w bardziej 
ograniczonych przestrzennie warunkach rezydentalnych. 

MOC UKIERUNKOWANA NA PNIE DRZEW

SYSTEM SUPER SWEEP

KRÓL OBSZERNEJ STREFY GROMADZENIA UROBKU

ROZSZERZANE GĄSIENICE

MODEL SG-75
Gąsienicowa frezarka
do pni drzew
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Wszystkie specyfikacje, wymiary, standardowe wyposażenie oraz opcje są aktualne na czas druku. Wymiary oraz masa własna może być uzależniona od opcji wyposażenia oraz wybranej opcji silnika.
Bandit Industries, Inc zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji, specyfikacji oraz opcji wyposażenia bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 Polska wersja językowa, ZUiUZ.

SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM BANDIT INDUSTRIES, ABY POTWIERDZIĆ DOSTĘPNOŚĆ I ZAARANŻOWAĆ DEMONSTRACJĘ JUŻ DZIS!

Zyskaj przewagę w branży pod względem 
osiągów dzięki nowej frezarce do pni Bandit 
Model SG-75 wyposażonej w gumowe 
gąsienice. Frezuj zagłębiając tarczę frezową 
blisko  oraz 
wykorzystujac szeroki ruch wahadłowy podczas 
skrawania uciążliwych pni drzew,  wynoszący 
między skrajnymi punktami położenia tarczy 
frezowej, aż . Wykorzystaj 
wysuwane/wsuwane gąsienice w celu ułatwienia 
nawigowania w bardziej wymagających 
warunkach terenowych, a także zapewnienia 
należytej stabilizacji w procesie frezowania. 
Wiodąca  w branży  

, sprawi, że porządkowanie 
miejsca pracy po zakończeniu frezowania będzie 
prostsze niż        w przypadku innej frezarki 
podobnej wielkości. Zwyczajnie przewyższy ona 
pod  wzg lędem os iągów j akąko lw iek  
konkurencyjną frezarką do pni w tej klasie.

2 stopy (60 cm) w głąb ziemi

80" (2032 mm)

obszerna  s t re fa  
gromadzenia urobku



SPECIFICATIONS

WYMIARY

Długość 134” 340 cm

Szerokość jazdy: 35” - 55” 89 - 140 cm

Szerokość pracy: 75” 190 cm

Wysokość: 81” 206 cm

Masa: 4,600 lbs. 2.086,5 kg

Silnik:

Zbiornik paliwa:

Kohler 74 KM T4 Kohler 55,2 kW T4

25 gal. 61,5 l

PARAMETRY UKŁADU FREZUJĄCEGO

STREFA GROMADZENIA UROBKU

ZDALNE STEROWANIE

Średnica
x grubość  tarczy: 27” x 1” 69 x 2,6 cm

Układ napędu
tarczy: Hydrostatyczny

Frezy: 32 32

Ruch wahadłowy: 80” 203 cm

Głęb. frezowania: 23” 58 cm

Wys. frezowania: 31” 79 cm

MODEL SG-75

12 gal. 45,4 l

 
 

 

 
 

 

 
  
 

 

 

 
 

 

 
  
 

Mocny 74 KM silnik wysokoprężny 

Unikalny system Super Sweep

Układ wysuwanych/wsuwanych gumowych gąsienic

Wiodąca w branży strefa gromadzenia urobku

Opcjonalny lemiesz

 

MODEL SG-75 CECHUJE

RDZENNY DEPARTAMENT WSPARCIA PROPDUKTU BANDIT
Rdzeniem Bandit jest obsługa oraz wsparcie klienta. To zawsze był kamień
węgielny filozofii Bandit, dzisiaj ten rdzeń jest silniejszy niż kiedykolwiek.
Jeśli posiadasz maszynę Bandit - niezależnie od wieku, godzin, lub statusu
gwarancji -podstawową kwestią jest to, że Bandit jest tu po to, aby zapewnić
Tobie wsparcie.  

Jesteśmy tutaj, aby Cię wspierać
Na świecie jest ponad 260 autoryzowanych punktów dealerskich, aby
pomóc zapewnić właściwej jakości wsparcie dla Twojej maszyny. Nasi
dealerzy odbywają regularne szkolenia w fabryce, aby zapewnić możliwie
najwyższy standard obsługi klienta. Dodatkowo doświadczony dział części
i serwisu Bandit jest zawsze oddanym wsparciem dla Ciebie oraz naszych
dealerów.

PRZYWIĄZANIE DO JAKOŚCI ORAZ SERWISU

WWW.BANDITCHIPPERS.PL  +48 12 412 28 12  ZUUZ@ZAKLAD-ZIELENI.COM.PL W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI• •

Bandit oferuje kompletny typoszereg urządzeń wspomagających
pielęgnację drzew: rębarki do gałęzi; frezarki do pni, rębarki
biomasowe do całych drzew, recyklery Beast osprzęt do
mulczowania/frezowania 

Zbiornik Oleju
Hydraulicznego:


