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Az ELHO évtizedek óta gyártja különböző 
rézsűzúzóit és rengeteg tapasztalata van 
ebben.
Side Chopper Pro szériát professzionális 
felhasználásra tervezték. A Tornado láncos 
zúzók kínálják a legjobb megoldást, köves 
területeken és ahol a zúzalék mérete nem 
meghatározó tényező.

Az ELHO Side Chopper Pro és Tornado modellek 
kiváló választékot nyújtanak a 3,3 és 5,2 méteres 
kihelyezhetőségi tartományban. A gépeknek 
elegendő mozgásterük van munkavégzés közben 
ahhoz hogy a veszélyes helyzeteket elkerüljék. Az 
állítható támasztógörgő megkönnyíti a gép 
használatát.Ezek a zúzógépek, erősített 
anyagkirepülés elleni védelemmel vannak ellátva a 
front és a hátsó oldalon egyaránt.
A megújult SC Pro zúzók még stabilabbak és 
erőteljesebbek mint korábban. Minden SC modell 
az új erősebb és hatékonyabb zúzófejjel szerelt , 
amit  a TPM szériákon már sikeresen használtak.
Ez a zúzófej szélesebb, erőteljesebb, megerősített 
rotorral szerelt.
Az ELHO Side Chopper egy biztonságos választás, 
és mindenben megfelelnek az EU biztonságos 
munkavégzésre vonatkozó előírásainak.
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Ha tartós és hatékony gépre van szüksége, 
az ELHO rézsűzúzó a legjobb választás!



ELHO

Tornado 440
ELHO

Tornado 330
Professzionális, láncos zúzógép, erdei utak és 
csatornák tisztítására, karbantartására.

Az ELHO láncos zúzógépei különösen alkalmas-
ak köves területek tisztítására, és ahol a zúzalék 
mérete nem különösen fontos tényező.
A láncok hőkezelt acélból készülnek ,13 mm-es
vastagsággal. A zúzófej burkolata acélpro�lokkal 
erősített. A láncok hajtása egy robosztus szög-
hajtóművel történik,az elsődleges hajtókardán 
nyomatékhatárolós biztosítással ellátott. Ez az 
egyszerű és erős hajtásrendszer könnyen karban-
tartható és minimális szervízigényű.
 A hordozókeret kialakítása, jó rálátást biztosít a
kezelőnek a gépre, munkavégzés közben.

A Tornado 330 egy különösen hatékony láncos 
zúzógép, általános felhasználásra.

A függesztőkar leengedésével a gép máris 
munkakész, a legnehezebb körülmények között 
is.
A hajtáslánc kialakítása nagy mozgásteret 
biztosít a vágórésznek.
A Tornado 330, könnyebb traktorokkal is 
használható. A kiváló minőségű felhasznált anya 
gokkal elért kis súly, előnyös pl. árokpartok 
tisztításánál, elkerülhető a  traktor megcsúszása.
A géppel mélyebb csatornák oldalainak 
tisztítása is könnyen elvégezhető.
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Munkaszélesség                                              160 cm
Max. kihelyezhetőség -
           a traktor középvonalától               330/440 cm
Hidraulikus oldalkihelyezés                        - /180 cm
2 db hőkezelt acél lánccal, 13 mm
Zúzófej billentés - fel                                      90 fok
Zúzófej billentés - le                                        40 fok
Hidraulikus ütközésbiztosítás                    - / széria
Mechanikus ütközésbiztosítás                    széria/ - 
Frontoldali védőelem                                láncfüggöny
Hátsó oldali védelem                           erősített gumilapok
Önsúly                                                              550/ 800 kg

Műszaki adatok                                           T 330 / T 440



ELHO Side Chopper

420 Pro/460 Pro
Hatékony,professzionális zúzógépek,útszélek, 
földszélek, erdei utak, csatornák tisztítására.

Munkaszélesség                                               210/240 cm
Max. kihelyezhetőség 
          - a traktor középvonalától                   420/460 cm
Hidraulikus oldalkihelyezés                                 180 cm
Zúzófej billentés - fel                                               90 fok
Zúzófej billentés - le                                                 45 fok
Kalapácskések száma (db)                                      20/24
Rotor átmérő (cm)                                                       50
Rotor fordulat (1/perc)                                             2200
Rögzített ellenkés                                                     széria
Állítható támasztógörgő                                        széria
Hidraulikus ütközésbiztosítás                               széria
Frontoldali védőelem                      erősített gumilapok
Hátsó oldali védelem                       erősített gumilapok
Önsúly                                                               890/1050 kg

Műszaki adatok                                             420Pro/460Pro
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Az ELHO nagy kihelyezhetőségű rézsűzúzóit,
 skandináviai felhasználási körülményekre 
tervezték. Ezek  az erős és megbízható gépek
 kiválóan alkalmasak a legkeményebb cserjék
 és bozótok eltávolítására is. A kalapácskések-
kel szerelt zúzófej, akár 10 - 12 cm-es fák 
aprítását is lehetővé teszi.

Könnyen és biztonságosan szállítható

Mindkét típus hidraulikus ütközés-
biztosítással szerelt.



ELHO Side Chopper

TPM520 Pro/700 Pro
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TPM 700 Pro + 2XL láncos zúzófejTPM 700 Pro + 2XL láncos zúzófej

Karos kihelyezésű zúzógép a legigényesebbeknek

Az ELHO, a TPM 520 és TPM 700 Pro karos zúzóit, professzionális
 felhasználóknak fejlesztette. Kiváló választás azoknak akik ezt a 
munkát szolgáltatásszerűen egész nap végzik, pl.: közutak széleit
 karbantartóknak, vízügyi vállalatoknak gátak tisztításához, vagy
 mezőgazdasági területen dolgozóknak.. A gépek műszaki para-
méterei jól igazodnak a legkülönbözőbb elvárásokhoz is. A zúzó-
fejek alkalmasak fűfélékkel és fás szárú növények,kel - szívós 
bozótok és cserjések - benőtt területek tisztítására.Védőkorlátok,
 kerítések mögötti területek tisztítása ,benyúló ágak eltávolítása 
akár 6-8 m-es magasságban szintén könnyen megoldható.
A zúzófejek meghajtása mechanikusan, nagy erőátvitelre képes 
ékszíjakkal történik. A zúzófejek nagy szögtartományban állíthat-
ók,a karok  hidraulikusan, fokozatmentesen állíthatók fűggőleges
 és vízszintes irányokban a kabinból.
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Munkaszélesség                                                             210 cm                                                           250 cm
Max. kihelyezhetőség 
          - a traktor középvonalától                              520/720 cm                                                560/760 cm
Zúzófej billentés - fel                                                   180 fok                                                            180 fok
Zúzófej billentés - le                                                      90 fok                                                              90 fok
Kalapácskések száma                                                     20                                                                        -
Rotor átmérő (cm)                                                           50                                                                        -
Rotor fordulat (1/perc)                                                2000                                                                      -
Rögzített ellenkés                                                        széria                                                                     -
Állítható támasztógörgő                                           széria                                                                     -
2 db edzett lánc, 13 mm                                                 -                                                                     széria
Hidraulikus ütközésbiztosítás                                  széria                                                                széria
Frontoldali védőelem                                      erősített gumilapok                                          láncfüggöny
Hátsó oldali védelem                                       erősített gumilapok                                    erősített gumilapok

Műszaki adatok                                                      TPM520/TPM700
                                                                                    210Pro zúzófejjel

   TPM520/TPM700
2XL láncos zúzófejjel
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Tornado L  zúzófej
Daruk ,rakodógépek, árokásók gémszerkezetéhez 
csatlakoztatható,dugattyús hidromotorral hajtott,
láncos zúzófej.
Munkaszélesség: 1,6 m
Olajigény: 120 l/perc
Önsúly: 350 kg



Megbízható gépek mezőgazdasági 
felhasználóknak és szolgáltatóknak

Kaszálógépek
Az ELHO, kaszák széles választékát kínálja különböző 
vágásszélességekkel és kialakításal. A gépek többségét 
hidropneumatikus tehermentesítéssel ( Hydro Balance ) és 
hidraulikus ütközésbiztosítással szerelik, ami kiváló talaj 
követést és védelmet biztosít. Az ELHO gyárt, hátsó 
függesztésű, frontfüggesztésű és vontatott kaszákat, nagy 
munkaszélességű fűkasza-kombinációkat, és kaszákat 
tolóüzemben működtethető traktorokhoz. Típusoktól 
fűggően a kaszák lehetnek szársértő nélküliek vagy acél 
ütőujjas vagy gumihengeres szársértősek.

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.
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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
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