Nová hvězda na nebi lesních mulčovačů!
A co je nového u lesních mulčovačů?

JSTE ZVĚDAVÍ ??
Navštivte nás na výstavě AGRITECHNICA HANNOVER 2017
od 12. do 18. listopadu v hale 26, stánek F13.
Přijďte nás navštívit na veletrh nebo sledujte náš denní veletržní speciál na
https://www.facebook.com/seppimulcher/

STARFORST – hvězda mezi lesními mulčovači se nyní prezentuje
v novém světle.
Model známý již více než deset let byl kompletně přepracovaný.
Nový STARFORST se optimálně přizpůsobuje traktorům.
Tak vznikl STARFORST s pracovními šířkami 210, 235 a 260 cm.
Využívá a obhospodařuje každý cm stopy traktoru díky přizpůsobené pracovní šířce
mulčovače. To je ale jen jedna novinka, která STARFORST charakterizuje. Na výběr je nyní
kompletně nová hřídel rotoru s nástrojem obsahujícím jen jeden agresivní zub z tvrdokovu.
U Seppi se toto nazývá MONO TIP V-LOCK.
! Nový rotor je ještě efektivnější na velkých pařezech a silných kusech dřeva !

Přednosti nového ROTORU MONO TIP V-LOCK:
•
•
•
•

menší opotřebení rotoru
lepší vyvážení
ještě jednodušší výměna nástroje
optimalizované spojení nástroje a držáku (v sedle kladiva)

Kromě toho zde bude zavedený nový nástrojový systém V-LOCK!

A co je vlastně V-Lock?
Dosavadní pevné nástroje SEPPI pro mulčovače a lesní frézy byly charakterizované plochou
zadní stranou s „límci“, které byly připevněny na přímých plochách držáku. Nástrojový
systém V-Lock mění formu z ploché na „V“ a tak také držák nástroje dostává výřez tvaru
„V“. Tak budou kladívka ještě více fixovaná v držáku. Karbidy wolframu jsou ostřejší, a
tím i agresivnější.

Další novinky STARFORST
Kromě moderního designu a systému náklonové převodovky ADAM ve standardním
vybavení je lesní mulčovač vybavený vůči opotřebení. Uvnitř skříně dostává opotřebitelné
desky z materiálu HARDOX®, které jsou po opotřebení vyměnitelné. Tuto vlastnost můžeme
nalézt již u drtičů kamene a lesních fréz SEPPI M. Také skříně klínových převodů s
otěruvzdornými kluznicemi z kalené oceli stroj lépe chrání.
V tomto jednoduchém, funkčním a praktickém designu se skrývá mnoho síly! Pohon byl
zesílený a je vhodný pro traktory jen od 180 do 200 HP! Nechte se tímto balíkem síly
přesvědčit! Rádi Vám představíme naši novou „hvězdu“ na výstavě

AGRITECHNICA 2017. Navštivte nás v hale 26, stánek F13.
SEPPI M nabízí řešení k traktoru s jakýmkoliv výkonem. Lesnické stroje se pohybují od 80
do 500 HP. Většinu lesních fréz a mulčovačů lze obdržet také ve verzi s hydraulikou pro
montáž na bagr, kompaktní nakladač nebo na větší hydraulické tahače.

* Nová verze STARFORST II
bude uváděna na trh od ledna 2018.

