
PRVNÍ SVÉHO DRUHU NA TRHU! Pařezová 
fréza Vermeer SC40TX je první svého druhu, 
která je řízena z plošiny stroje. Vyniká rovněž 
svou vysokou rychlostí – až  5,4 km/h.

OTOČNÝ OBSLUŽNÝ SYSTÉM. Otočný ovláda-
cí systém, který je umístěn na boční straně fré-
zy, umožní obsluze optimální pohled na frézo-
vaný pařez. Veškeré funkce frézovacího kola a 
pojezdového mechanismu (směrem vpřed či 
vzadu) lze řídit z místa obsluhy.

SNADNÉ FRÉZOVÁNÍ. Exklusivní systém 
SmartSweep™  reguluje otočky motoru a fré-
zovací rychlost v průběhu pracovního procesu 
a garantuje klidný a bezpečný provoz.

VHODNÁ PRO VŠECHNY TERÉNY. Díky pá-
sům, které zajišťují stabilitu stroje, lze  paře-
zovou frézu rychle přemístit podle potřeby na 
jiné místo. I v případě nerovných terénů garan-
tuje pásový podvozek stoprocentní nasazení a 
spolehlivost.

PLNOU PAROU VPŘED! Fréza SC40TX je vyba-
vena silným dieselovým motorem s výkonem 
29,8 kW (40 HP) s „vnějším?“ spalováním, kte-
rý umožní ideální sílu nutnou na odstranění 
větších pařezů.
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Základní parametry
Délka:  330,2 cm
Šírka: 90,2 cm
Výška: 143,5 cm
Hmotnost:1338 kg

Motor:
Model: Kohler KDI1903TCR Tier 4 Final
Palivová nádrž: 54,9 l
Výkon: 29,8 kW
Chladící systém: kapalina

Pracovní rozsah
Nad zemí: 61 cm
Pod zemí: 40,6 cm
Šířka záběru: 1,27 cm

SC40TX pařezová fréza

Pařezová fréza SC40TX s unikátní plošinou 
pro obsluhu

Fréza Vermeer SC40TX je první frézou na trhu, kte-
rou lze řídit z plošiny či otočným ovládacím panelem 
umístěným na boku frézy. Vyšší rychlost, snadná ovla-
datelnost a komfort obsluhy stroje  - to je jen malý vý-
čet výhod této jedinečné pařezové frézy na pásovém 
podvozku.  Fréza SC40TX je vybavena výkonným die-
selovým motorem Kohler s výkonem 29,8 kW (40 HP)  
a hydraulickým pohonem. Přesvědčte se o všech výho-
dách této jedinečné pařezové frézy!


