
NEJDELŠÍ PÁSY VE SVÉ TŘÍDĚ. 
Nejdelší pásy ve své třídě zajišťují stroji 
stabilitu, jednoduché naložení a vyložení 
stroje oproti jiným modelům a mají také 
nejmenší měrný tlak na půdu ve své 
kategorii.

PLYNULÝ PROVOZ. AutoSweep®  
systém (volitelné) monitoruje otáčky 
motoru a automaticky reguluje rychlost 
otáčeného frézovacího kola. Tento 
parametr eliminuje přetěžování motoru a 
všech stresových faktorů stroje.

PATENTOVANÝ SYSTEM YELLOW 
JACKET. Patentovaný systém  
frézovacích zubů Yellow Jacket je  
konstruovaný pro rychlou a snadnou 
výměnu a servis a zároveň zvyšuje  
životnost frézovacích zubů a přírub.

MOTOR KOHLER 25 HP (18,6 KW) 
EFI. Benzínový motor Kohler s výkonem 
25 HP (18,6 kW) skvěle startuje i za 
chladného počasí, redukuje tarokování  
a zlepšuje celkovou ekonomiku provozu v 
porovnání se srovnatelnými motory  
své třídy.

BEZPEČNOST OBSLUHY.
K dalším přednostem stroje se řadí 
kontrola přítomnosti obsluhy pro zvýšení 
bezpečnosti. K tomu slouží bezpečnostní 
systém, který se aktivuje pomocí  
dotykových senzorů umístěných na 
řídícím panelu.

HYDROSTATICKÝ POJEZD A  
HYDRAULICKY OVLÁDANÉ  
RAMENO. Hydrostatický pojezd a  
hydraulicky ovládané rameno frézy  
eliminují potřebu klínových řemenů a 
kladek, čímž se redukují provozní  
náklady a čas potřebný pro údržbu.

VERMEER.COM

SC30TX
PAŘEZOVÁ FRÉZA



MOTOR
Výrobce a model: Kohler ECH740 EFI 
Typ paliva: Benzín
Palivová nádrž: 25,7 L 
Výkon: 25 hp (18,6 kW)
Krouticí moment: 56,9 Nm
Počet válců: 2 
Chlazení: vzduchem
Vzduchové filtry: 15,2 cm, 2 vrstvé
Olejové fitry: šroubované
Objem oleje s filtry: 1,9 L
Elektrické napětí: 12 V

ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Hmotnost: 703,1 kg 
Délka: 238,8 cm 
Šířka: 88,9 cm 
Výška: 124,5 cm

PRACOVNÍ ROZSAH
Nad zemí: 63,5 cm 
Pod zemí: 30,5 cm 
Šířka záběru: 90,2 cm

SC30TX PAŘEZOVÁ FRÉZA

HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Průtok čerpadla (při max. otáček): 60,6 L/min 
Provozní aktivační tlak: 189,6 bar 
Regulace řezné rychlosti: SmartSweep 
Kapacita hydraulické nádrže: 34,1 L
Doporučený typ oleje: ISO 68 
Olejový chladič: vzduchový
Typ systému: otevřený

POZNÁMKA:

FRÉZOVACÍ KOLO
Průměr frézovacího kola bez zubů: 40,6 cm 
Šířka frézovacího kola: 1,3 cm 
Rychlost fréz. kola: 1.110 rpm 
Typ frézovacích zubů: Yellow Jacket™
Počet zubů: 16 
Počet ostří (oboustranné): 2
Počet držáků: 16 
Otočné zuby: ano
Ochranný kryt fréz.kola: ano
Objem drtě: 0,1 m3     

POJEZDOVÝ SYSTÉM
Typ pásů: gumové, 17,8 cm široké 
Délka pásů na půdě: 79,8 cm 
Typ pojezdu: hydrostatický 
Aktivační tlak systému: 199,9 bar 
Průtok čerpadla za max. otáček: 43,2 L/min 
Pojezdová rychlost: 5,1 km/h 
Měrný tlak na půdu (měkký terén): 23,4 kPa
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