
JUMBO spragilinė žolės pjovimo įranga  

Dėl ypatingo našumo, didelių pritaikymo galimybių 
ir paprastos priežiūros “Jumbo” itin išpopuliarėjo 
tarp profesionalių vartotojų (kelių priežiūros 
bendrovių, savivaldybių ir t.t.). Pasirinktinai 
primontavus pjovimo galvutę, galima dar labiau 
paįvairinti šios žolės pjovimo įrangos funkcijas. 
Prie pjovimo galvutės galima pritaisyti žolės 
surinkimo juostą ir  maišelį, kuriame kaupiama 
nupjauta žolė. 

“Votex-Jumbo” žolės pjovimo 
įranga – ypatingai patvari ir 
daugiafunkcė. Ji pagaminta 

taip, kad atitiktų 
profesionalaus 

vartotojo lūkesčius ir 
poreikius.“Jumbo” 

išsiskiria savo konstrukcija 
ir nepriekaištingomis 
pjovimo savybėmis.

Jumbo

Ši žolės pjovimo įranga gali būti naudojama:       
   
 Grioviams
 Kraštovaizdžio priežiūrai
 Poilsio vietovėms
 Pakelėms ir automagistralių pakraščiams
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   JUMBO ypatybės:

  Didelio pajėgumo eko pjovimo galvutė stambiau susmulkina  
  augalus, o tai leidžia lengviau surinkti pjovimo atliekas.
  Patvarus užvedimo sistema su “jėgos diržu”
  Unikalūs standartiniai Votex 40x12 „spragilai”
  60 cm hidraulinis žolės pjovimo įrangos 
  pastūmimas į šoną  (artėjant kliūčiai)
  Patvari pavarų dėžė su spiraliniais krumpliaračiais

Spragilų sukimo ašis sudaryta iš kūginių guolių, 
kurie gali būti keičiami (susidėvėjus guoliui nereikia 
keisti visos sukimo ašies, o tik susidėvėjusį guolį)
Žolės pjovimo įrangos korpusas yra padengiamas dažais/laku 
tokiu būdu (purškiami milteliai ir tada kaitinama aukštoje 
temperatūroje), kad būtų garantuotas korpuso ilgalaikiškumas.
Pjovimo galvutė turi labai patvarią dėžinę konstrukciją
Patvarus rotorius
Tarp rotoriaus ir pavarų dėžės yra įmontuotas guminis amortizatorius, 
kuris neleidžia smūgiams įtakoti pavarų dėžės veikimo.

Jumbo 120 Jumbo 150 Jumbo 190 Jumbo 230
Darbo apimtis, metrais 1.09 1.45 1.81 2.17
Žoliapjovės apimtis, metrais 1.86 1.86 1.86 1.86
Žoliapjovės ilgis, metrais 1.26 1.26 1.26 1.26
Žoliapjovės aukštis, metrais 1.76 2.12 2.48 2.84
Svoris, kilogramais 845 915 985 1045
Rotoriaus apsisukimų skaičius 2000 2000 2000 2000
Minimali reikalinga galia (kW) 30 40 50 60
Traktoriaus kategorija II+III II+III II+III II+III
Primontavimas
PTO 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Spragilų kiekis (40x12) 36 48 60 72
Pjovimo kampas Nuo +90°_ -60° Nuo +90°_ -60° Nuo +90°_ -60° Nuo +90°_ -60°
Jungiamoji ašis Laisva eiga Laisva eiga Laisva eiga Laisva eiga
Hidraulinis prijungimas ½”BSP 1x vienos krypties maksimum 180 bar�    

1x dviej� kryp�i� maksimum 180 bar�

Techniniai duomenys


