Szilassy és Türk Kft.
Több mint 15 éve foglalkozunk a karácsonyfa termesztéshez szükségek termékek fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével. A többéves fejlesztések eredményeképpen hoztuk létre termékcsaládunkat melyben megtalálhatók a gondozáshoz, eladáshoz és szállításhoz
szükséges leghatékonyabb eszközök.

Termékeink:
Faragógép
Az utóbbi 5-10 évben megjelent és egyre növekszik a karácsonyfák készre faragva való értékesítésének igénye. Erre a piaci igényre reagálva készítettük el
első faragóinkat, melyet karácsonyfa termesztők tapasztalataira támaszkodva fejlesztettük tökéletesre az
elmúlt évek során. Az ST-F1000 másodpercek alatt
képes 140-200 mm-es átmérőjű fatörzsek 40-100 mm
átmérőre való faragására.
Súly:
~300 kg
Befoglaló méretek:
1105 x 1109 x 925 mm
Hajtás:
Traktor kardánhajtás
Csatlakozás:
3 pont felfüggesztés (Kat. 3)
Választható fej átmérők: 40, 50, 60, 70, 100 mm
Fogadási átmérő:
választott átmérő + 100 mm
Teljesítményigény:
22 kW
Teljesítmény:
20db fa/perc
Kivitel:
3 vagy 4 fejes
- Alacsony szerszámigény
- Minimális karbantartási költség és idő (kereskedelemben
beszerezhető szabványos kések percek alatti cseréje)
- Alacsony vibrációs hatás 3 késes fejkialakítás megoldásnak köszönhetően
- Különlegesen hosszú üzemidő

Hálózó
Professzionális, változó kivitelben gyártott hálózó típusaink
nagyban megkönnyítik a fenyőfák tárolását és szállítását, ez jelentősen hozzájárul
a logisztikai költségek csökkentéséhez. Hálózógépünk tervezésénél figyelembe
vettük a nagyüzemi valamint a kiskereskedői igényeket egyaránt. Egyéni igények
szerint testre szabható a szerkezeti kialakítás és a hajtás szempontjából.

Vontatható futóműves kivitel

3 pont felfüggesztéses kivitel

Súly:
550 kg—500 kg
Befoglaló méretek:
5000 x 2000 x 1500 mm
Választható tölcsér átmérők: 25 cm, 34 cm, 45 cm, (55 cm)
Teljesítményigény:
5 kW - 11,5 kW
Teljesítmény:
40 - 120 fa/óra
Munkahossz:
Max. 3 m
Szerkezeti kivitel:
Vontatható vagy 3 pont felfüggesztéses (Kat. 3)
Hajtás kivitel:
kardánhajtás, hidraulikus, benzinmotoros
Erőátvitel:
Masszív lánchajtás
Kezelői létszám:
2 - 3 fő
- Gyors, hatékony és szakszerű munkavégzést tesz lehetővé a kézi hálózással szemben
- Másodpercek alatt cserélhető 2 vagy 3 tölcséres kivitel.
- Hálótartó mindkét oldalon, a tiszta, gyors és precíz munkavégzés érdekében
- Könnyű kezelhetőség
- Masszív és időtálló kivitel

Palettázó
A modern fenyőfa kereskedelem elengedhetetlen kelléke a
palettázó, mely nagyban megkönnyíti a nagy tételben történő tárolást,
szállítást, értékesítést. A paletták maximális kihasználására szükség
van a szállítási és logisztikai költségek minimalizálása érdekében. A saját
fejlesztésű palettázónk több kivitelbe rendelhető megbízható, könnyen
kezelhető és hatékony eszköz.

Súly:
Befoglaló méretek:
Paletta méretek:
Teljesítményigény:
Teljesítmény:
Felfüggesztés:
Hajtás kivitel:
Erőátvitel:

900 kg
2770 x 2175 x 1532 mm
800 x 2400 x 1200 mm
1,5 kW
6 paletta/óra
telepített vagy 3 pont felfüggesztéses (kat 3)
Villanymotoros, Traktor hidraulika
hidraulikus munkahenger

Préselési erő:
Kezelői létszám:

Max 16 kN
min. 2 fő

