
 

ZAGO Bio aprítógépek             

A ZAGO ECOCOMPACT gépek megbízhatóan aprítanak és darabolonak különféle anyagokat, 

amelyek alkalmasak a későbbi komposztálásra vagy égetésre. A feldolgozott hulladék anyagot is 

egyenletesen keverik össze. 

Gyakorlatilag megerősítést nyer, hogy az anyagok őrlésére és egyidejű keverésére szolgáló gépek 

beszerzése a helyes választás és nagyon költséghatékony. Az anyag térfogata szintén jelentősen 

csökken, körülbelül 7: 1 arányban. 

A lassú zúzási módszer energiahatékony, zajmentes és ugyanakkor pormentes. Ezeknek a gépeknek 

a legfontosabb előnye azonban a teljes zúzó mechanizmus sérülésekkel szembeni ellenállása. A 

gyakorlatból ismert, hogy a hulladékban található különféle keverékek, például agyag és kövek, 

nem kerülhetők el. 

Képes feldolgozni legfeljebb 12 cm-es kis átmérőjű ágakat, növényi és szerves maradványokat, 

valamint különféle komposztálható termékeket. 

A ZAGO ECOCOMPACT S közép- és könnyű teljesítményű zúzó-keverőgép átveszi a "Duo Mix" 

technológiát, amelyet két robusztus, alacsony fordulatszámú, forgó forgórész jellemez, speciális 

rendkívül ellenálló pengékkel és központi ellenéllel. 

Kompakt mérete, a kisebb súly és az alacsony energiafogyasztás a sorozat gépeinek számára ideális 

kombinációt jelent a kisebb műveletekhez. Ez a könnyű sorozat elérhető az ECOCOMPACT  K 

verzióban is, négycsavaros változatban, amely ugyanazzal a "Free Flow Mix" technológiával 

működik, mint a robusztusabb ECOGREEN sorozat. 

 

 

A ZAGO ECOGREEN gépekkel a vágott fű, faanyag, raklap, régi papír és ágak 

könnyen kezelhetők 20 cm átmérőig. Az anyag áthelyezhető és tetszőlegesen 

összekeverhető más alkotó részekkel, mielőtt kiürítené. A kevés gép egyikeként nagyon 

alkalmas különféle enyhén folyékony komponensek, például szennyvíziszap, 

hagymahulladék vagy különféle gyümölcsmaradék és hasonló feldolgozására, amelyeket 

későbbi komposztáláshoz lehet felhasználni. Ezeket a hulladékkomponenseket 

bármilyen probléma nélkül fel lehet dolgozni a fa- vagy papírcsomagolással együtt. 

 

A szabadalmaztatott "Free Flow Mix" rendszer összesen négy csavart tartalmaz. 

Mindannyian ugyanabba az irányba forognak, jelentősen csökkentve a hajtásigényt. A 

két alsó csavar vágja és keveri össze, míg a két felső össze forgatja, hogy az anyag 

szerkezete a lehető legegyenletesebb legyen. Ugyanakkor megkönnyítik az alsó csigák 

számára az anyag feldolgozását, amikor a gép már teljesen fel van töltve. Ez kiküszöböli 

a teljes zúzási mechanizmus túlterhelését. 

A gép nagyon erős felépítése és a minőségi acélból készült anyagok felhasználása, 

amelyet fokozott kopásállóság jellemez és rozsdamentes acél megerősít biztosítja a 

hosszú élettartamot. Az erősített kések állítható pengékkel garantálják a hatékony 

vágóeszköz rendkívül hosszú élettartamát. 

 



 

Jellemzők                                  

Bio-aprítógépek 4 vízszintes csigával, vontatható változatban 
Nagy teherbírású acél tartály, amely kettős szerkezetű, megerősített padozattal(teljes alsó 
vastagság 30 mm) 
Csapágyazott féknélküli tengely    Állítható vonórúd 
4 vízszintes csiga Hardox acélból, nagy teljesítményű csillag alakú késekkel (átmérő 140 mm) 
Kívülről levehető, állítható ellenkéses rendszer 
Egyfokozatú bolygóhajtóműves sebességváltóval szerelve a  07 - 17 m³-es  típusok  
Nagyteljesítményű két fokozatú váltómű a  20 - 24 m³ típusoknál 
Csigák  meghajtása erősített láncokkal 140 HE, nyírócsavarral 
Független hidraulikus rendszer    Elülső vezérlés kézi karokkal 
Bal oldali rögzített szállítószalag 750 x 800 mm (Sz x L), nehéz rozsdamentes acél lánccal 
Ajtó hidraulikus nyitással 
Mechanikus lábtartó 

         

ECOGREEN VERSIONS 
fa max. 
20 cm      

TYPE 7 9 11 13 15 17 20 24 

Űrtartalom m3 7 9 11 13 15 17 20 24 

 Hossz mm 4900 5300 5750 5830 6280 7000 7720 8700 

Szélesség mm 2400 2450 2450 2500 2500 2500 2550 2600 

Magasság mm 2550 2600 2650 2750 2800 2800 2900 3100 

Kapacitás m3/h 40 45 50 55 65 70 80 100 

Traktor. LE 80 90 110 130 160 180 200 210 

Súly kg 4700 4900 5650 6000 7000 7800 11200 12100 

         
ECOCOMPACT 

VERSIONS 
fa max. 
 10 cm      

TYPE 5 7 9 11 13    
  

Űrtartalom m3 5 7 9 11 13   
  

Hossz mm 4700 4700 5100 5800 5890   
  

Szélesség mm 2200 2400 2400 2400 2450   
  

Magasság mm 2250 2250 2250 2400 2450   
  

Kapacitás m3/h 40 45 50 55 65   
  

Traktor. LE 45 50 55 60 75   
  

Súly kg 3000 4000 4200 4900 5200   
  



 

 

 

 


