
ELHO DC 2100 double chopper  

agrowolf.hu

ELHO DC 2100 zöldtakarmány-betakarító gép

2015



Az ELHO DC 2100 gazdaságos megoldás zöldtakarmány direkt 
betakarítására, vagy fonnyasztott rend felszedésére
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Az ívelt lengőkésekkel érhető el a tiszta és egyenletes
vágás.A kések,a rotorkamra kialakítása, valamint a 
vágórész teljes szélességében működő szállítócsiga
biztosítják, hogy a termény egyenletesen áramolhas-
son az aprítórotorhoz.
Az ELHO 2100 kiváló betakarítási- begyűjtési eredményt
nyújt, minimális anyagveszteséggel még szeles időben is.

A DC 2100 szériaszerűen 8 db aprítókéssel szerelt,ekkor 
az apríték mérete kb. 50 - 60 mm. Az aprítékhossz a 
rotorra szerelt kések számával változtatható (2, 4, 8 db).
A kések élessége nagy mértékben befolyásolja az 
aprított takarmány minőségét, a betakarítás 
teljesítményigényét, ezért a gépet beépített, könnyen 
kezelhető kés élező berendezéssel hozzák forgalomba.



                        

 

Az ELHO 2100 nem csupán egy
lehetőséget kínál a hagyományos
takarmány betakarításra. Ez a gép 
ennél jóval sokoldalúbb.
Egyaránt alkalmas takarmánynö-
vények,fűfélék, kalászosok direkt 
betakarítására, valamint fonnyaszt-
ott rend felszedésére, és a legjobb
választás olyankor amikor az idő-
járás nem teszi lehetővé a termény 
fonnyasztását.

ELHO DC 2100

Műszaki adatok

Közvetlen betakarításnál a lengőkések tiszta, egy-
enletes mérető aprítékot biztosítanak, és nem lép
fel az a szívóhatás -mint a hagyományos késes 
gépeknél- ami a levágott termény összetapadását
okozná.Így a - betakarítás közben - a terményhez 
adagolható adalékanyagok, megfelelően kevered-
hetnek a terménnyel és a legjobb hatékonyságot 
érhetik el.
A rövid aprítékméret könnyebb töltést ,a pótkocsi
rakterének jobb kihasználását, és  könnyebb kezel-
hetőséget biztosít.

Vágásszélesség (m)
Szállítási szélesség (m)
Lengőkések száma - vágórotoron (db)
Aprítókések száma -széria (db)
Aprítórotorra szerelhető kések (db)
Vágórotor fordulat (1/perc)
Aprítórotor fordulat (1/perc)
Abroncsok mérete
Behajtó fordulat (1/perc)
Teljesítményigény (kW)
Területteljesítmény (ha/óra)
Elektromos toronyvezérlés
Vonócsatlakozó a pótkocsihoz
Önsúly (kg)

2,1
2,8
48
8

2, 4, 8
2000
1080

26×12.00-12
540

70 - 110
3 - 4,5
széria
széria
1000

Az üzemeltető traktor kiválasztásánál vegye 
�gyelmbe a munkaterület adottságait is!
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Megbízható gépek mezőgazdasági 
felhasználóknak és szolgáltatóknak

Bálaprító-kiosztók
Az ELHO függesztett vagy vontatott bálaaprítói jelentősen 
megkönnyítik az etetési és almozási feladatok elvégzését.
A bála kiszórható közvetlenül az állatok elé - jobb és bal 
oldalra is - vagy almozásnál kiszórható 15 m-es távolságig.
A gépek kiválóak fagyott bálák aprítására is.

Bálacsomagolók

AZ ELHO a bálacsomagolók széles választékát gyártja , bálamérettől 
és konstrukciótól függően. Függesztett vagy vontatott kivitelben, 
stabil, telepi csomagolásra vagy sorbálacsomagolásra alkalmas 
gépei precízek és megbízhatóak. Az INLINER széria alkalmas 
bálázógéppel való közvetlen ráépítésre.

Területkarbantartás gépei
Az ELHO többféle kivitelű rézsűzúzót gyárt, csatornák,útszegélyek, 
erdei utak,stb. növényzetének zúzásához. Ezek a gépek különösen 
erős kialakításúak, és nagy teljesítményűek. Az ELHO gyárt karos 
kihelyezésű és billenthető zúzókat, kalapácskéses vagy láncos 
zúzófejekkel.
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Oy ELHO Ab
- 1968-ban alapították, jelenleg is
   az alapító család tulajdonában van

- Elhelyezkedés: Pannainen-ben,
   Finnország nyugati részén

- Kb. 95 alkalmazott

- A termelés kb. 60%-a export

- Kb. 1500 gép évente

- Saját gyártócsarnokkal, 
  kb. 7200 m2


