ДРОБИЛКИ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

11

„Хансформирайте“ пейзажа
Hansa Products, основана през 80-те години, е специализирана в
разработването и производството на висококачествени шредери. С
произведени и продадени над 25 000 машини, ние знаем всичко, което се
отнася до трошачките. За нас опитът не означава многократно прилагане
на знанията, които вече сме придобили, а по-скоро да останем отворени и
иновативни. Ето защо ние не произвеждаме един и същи чопър всеки
ден, а постоянно работим за подобряването и развитието му.
Нашият фокус е върху непрекъснато подобряване на представянето за
нашите клиенти.
Нашата цел е да произвеждаме продукти, които също ще ви помогнат да
„преобразите“ своя пейзаж по-бързо, по-добре и по-безопасно от всякога.

Историята на Ханза

Вижте разликата

Компанията, първоначално основана от бащата
Манфред, сега се управлява от следващото поколение,
сина Мартин, който е наследил изобретателския дух на
баща си. Израствайки с Ханза, Мартин се превръща в
страстен инженер.

Като собственик и управляващ директор от второ
поколение, Мартин е свидетел на възхода на Hansa от
първа ръка. Той забелязва, че много от най-добрите
иновации на Hansa са създадени след внимателно
изслушване на клиентите и съответна реакция.

Подобно на баща си, той защитава инженерна степен и
официално се присъединява към компанията през 2004
г. Всъщност той е част от компанията, от нейното
създаване.

За нас е важно всеки от семейството на Hansa,
независимо дали е служител или клиент, да направи
разлика. И до днес предложенията на нашите клиенти са
включени в еволюцията на нашия продукт.

Надежден - за цял живот

За да можете да се гордеете с работата си

Независимо дали наемате машина или купувате такава
за частна употреба или за вашата компания, за нас е
важно раздробяването да протича гладко. Ето защо
ние предлагаме дълга гаранция за нашите шредери и
сме разработили системи за цялостно обслужване на
клиентите, така че вашият шредер да Ви служи цял
живот. Нашите клиенти харесват своя шредер, както
много от нашите дългогодишни потребители ни казаха
през годините, които са ентусиазирани от тяхната
„Hansa“ и резултатите, постигнати с нея.

Колкото и да се гордеем с нашите шредери, ние също
така знаем, че те трябва да се изплатят, когато се
използват, а именно чрез вашата работа. Независимо
дали сте хоби градинар, озеленител, професионален
цветар или търговски потребител, ние бихме искали да
направим вашата усърдна работа възможно найприятна с нашите шредери.

Дизайнът и качеството на нашите машини са толкова
добри, че все още можем да видим модели в
HANSA
2021 които сме произвеждали преди повече от
експлоатация,
30 години .

Според нас не става въпрос само за свършване на
работата, а за това да я направите много по-добре за
по-кратко време, с по-малко работна ръка и минимум
престой. Нашите клиенти са точно, като нас: хора,
които си вършат работата с гордост, и които могат да я 2
оценят, когато от нея произлезе добър резултат.

ЗА НАС

Съвременна производство

Амбициозен и устойчив

Ние сме експерти в производството на дробилки и
разбираме, че се нуждаем от качествен продукт, който
да се откроява от масовото производство, поради което
всички наши машини са проектирани и произведени в
собствената ни фабрика.

Амбициозни сме по отношение на устойчивия растеж на
Hansa. Радваме се, че нашите клиенти са изключително
доволни от нашите шредери, но огромната дълготрайност
на нашите продукти също означава, че не можем да се
издържаме само от доволните клиенти. Вместо да
намалява качеството на продуктите, Hansa възприема
подхода на устойчив растеж и ние постигаме това чрез
отваряне на нови експортни пазари и чрез непрекъснато
подобряване на продукта без компромис!

Ние използваме най-модерните методи при
проектирането и производството на нашите
раздробяващи машини, като:
• Solidworks 3D Design
• CNC-Обработка
• Лазерно рязане
• CNC-Огъване
• Роботизирано заваряване
• Прахово боядисване
Качеството ни на производство ни отличава. Нашите
продукти са непобедими по своята дълговечност.

Екологичната устойчивост също е важна за нас.
Нашите шредери са проектирани да бъдат възможно найефективни.Те използват по-малко гориво, оборудвани са
с висококачествени двигатели и са покрити с нетоксичен
покривен слой. Разбира се, винаги ще има хора, които
предпочитата да отрежат и изгорят всяко дърво, което им
пречи . Повечето от нашите клиенти обаче използват
дървесния чипс, за да направят нещо добро за околната
среда. Мулчирането е идеално за компостиране,
потискане на плевелите, задържане на влага или
намаляване на обема и предотвратяване емисиите на CO2,
които биха се получили в резултат на отстраняване или
изгаряне. Отговорен подход, който също носи полза на
природата.
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АВТОМАТИЧНО ПОДАВАНЕ

Дизайнът на захранващия бункер е
много удобен за употреба. Големият
отвор (нарязаният материал не
трябва да се раздробява
предварително!) е поставен под ъгъл
на удобно ниво на пълнене.

УСТОЙЧИВА ТЕКСТУРА

Корпусите на чопърите Hansa са
изработени от плътна 5 мм или 10
мм стомана. За да се получи
перфектна повърхност, всички
повърхности се бластират преди
прахово боядисване.

ЛЕСЕН ДОСТЪП ЗА
ПОДДРЪЖКА

Дори ако запушванията са
изключително редки,
дробилката може да се отвори
лесно и безопасно, за да се
почисти или да се обслужат
ножовете.

ПЕРФЕКТНО РЯЗАНЕ

Въртящите се ножове в
едно с регулируемата,
твърдосплавна плоча
раздробяват изрезките,
като ножици.

ДИРЕКТНО ИЗХВЪРЛЯНЕ

Действието на вентилатора на
ротора позволява мулчът да се
изхвърля директно. Можете да
избирате между опционална
торбичка за събиране, директно
изхвърляне на земята или за
модели с голям обем на
изхвърляне директно изхвърляне
в ремарке или контейнер.

ПЛАВЕН СТАРТ

Лесно стартиране с
технологията Soft-Start въртяща се дръжка за
задействане на ремъчното
предаване между мотора и
ротора. Това осигурява
безпроблемна работа и
защита на вашия двигател от
ударни натоварвания.

Стандартно оборудване
LIFESTYLE
МАНЕВРЕНОСТ

Балансираният дизайн на нашите трошачки
- с вградени дръжки, пневматични гуми,
нисък център на тежестта и опционално
теглич за ремарке - позволява лесно
маневриране и транспорт.
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HANSA

2021

ВИСОКОЕФЕКТИВЕН МОТОР

Двигателите на Honda инсталирани в
нашите бензинови дробилки са
одобрени от "Honda-Нова Зеландия".

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАЧЕСТВЕНИ ДВИГАТЕЛИ

ЛЕСНО СТАРТИРАНЕ

от Kohler.

Мек старт с технология за
автоматично опъване: ремъчна
предавка между мотора и ротора
за плавен ход и защита на
двигателя от ударни натоварвания,
с автоматично опъване на ремъка.

270 ° - ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърлящият улей, може да се
завърта на 270 градуса и е найдоброто решение за изхвърляне
на нарязания материал.

ШИРОКО ОТВАРЯНЕ

Широк отвор за захранване,
идеален за листа и клони, както и
малки фиданки. Намалява броя
на необходимите рязания.

УСТОЙЧИВА ТЕКСТУРА

Корпусите от серията "Commercial"
са изработени от плътна 10 мм
стомана. Всички повърхности се
бластират преди прахово покритие,
за да се осигури възможно найдобрата адхезия на слоя.

ХИДРАВЛИЧНО ПОДАВАНЕ

Висококачествени хидравлични
компоненти. Захранваща ролка с
огромен капацитет на подаване.

Стандартно оборудване
COMMERCIAL
ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ

Управлението на автоматичното
подаване следи скоростта на двигателя
и съответно регулира скоростта на
подаването. Интегриран брояч на
работните часове.

ТРАНСПОРТ

Компактен и маневрен: добро съотношение
на леко тегло към голям капацитет и
производителност. Балансиран дизайн с
нисък център на тежестта.

5

2000 лв.

e

без ДДС

C3

Идеален за крайградски градини.
Шредерът може да се използва
целогодишно - резитба през зимата,
почистване през пролетта или
подрязване през лятото. Просто
включете, включете и нарежете.

Информация за продукта

Приложение
53
kg

max

40
mm

ЕЛЕКТРО

2ps
Торба за събиране

Частни градини

2850 лв.
без ДДС

C4
Дори влакнестите материали не
представляват проблем за този твърд
и същевременно лек шредер. Справя
се с всички задачи, които възникват в
градината. Чопърът е лесен за
стартиране. Поставяте материала в
захранващия бункер и той излиза
нарязан отстрани. Има възможност
да се добави торба за отпадъците, за
да поддържате градината си в идеален
ред.

Информация за продукта

Приложение
66
kg

Частни градини
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HANSA

2021

max

50
mm

БЕНЗИН

5.5ps
Торба за събиране

СЕРИЯ„LIFESTYLE“

4100 лв.

C7

без ДДС

Мощният чопър, който ще поддържа с лекота по-големия Ви имот
подреден. Не е нужно предварително да режете клоните, тъй като
те просто се подават през големия фуражен бункер. Мощната
механика на режещият диск създава тяга достатъчно силна, за да
премести натрошения материал върху купчина или директно в
ремаркето.

Информация за продукта

Приложение
93
kg

max

70
mm

Опционално
БЕНЗИН

6.5ps
Теглич

Големи градини

7700 лв.
без ДДС

C13
Хоби фермерите и озеленителите ще
намерят всичко, което очакват от един
раздробител в тази машина. Със своя
голям бункер и ефикасния механизъм за
самоподаване, той прави тежкото
повдигане вместо вас. Поддръжката е
лесна, тъй като остриетата са лесно
достъпни. Това е най-мощният шредер от
този размер на пазара.

Информация за продукта

Приложение
214
kg

max

90
mm

БЕНЗИН

13hp

Озеленяване
Комунални услуги
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СЕРИЯ„LIFESTYLE“

C13

6200 лв.
без ДДС

PTO

ПРИКАЧНА ДРОБИЛКА
Хоби фермерите и овощарите ще намерят в тази
машина всичко, което очакват от една дробилка.
Просто я прикрепете към вашия трактор при 540
об. / мин. и имате машина, която е толкова мощна,
колкото двигателя, към който е свързана.
Поддръжката на машината е много лесна, защото
ножовете са лесно достъпни. Подходяща за всички
малки трактори от 17 - 45 к.с.
Характеристики

Приложение

202
kg

Хоби ферми

Задвижване

max

90
mm

Силоотводен вал

11300 лв.
без ДДС

C16

C

КОМПАКТ
Това е идеалният шредер за озеленители и
хоби фермери. Това е най-мощният шредер от
този клас на пазара. Той е толкова компактен,
че преминава дори през стандартна врата.
Така той може лесно да се премества и
използва на места, които са малко по-трудни
за достъп.

Характеристики

Приложение
230
kg

Частна / Хоби
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HANSA

2021

max

110
mm

16ps

650
mm

БЕНЗИН

СЕРИЯ COMMERCIAL
9100 лв.

C21

без ДДС

PTO

ПРИКАЧНА ДРОБИЛКА
Това е най-големият чопър на Hansa с
гравитационно автоматично подаване. Тази
машина от световна класа има особено здрав
режещ диск, който може да издържи и на найтрудните предизвикателства. Най-добре работи
с трактор с мощност между 20 и 55 к.с.
Фуражният бункер е оформен така, че да могат
да се въведат по-големи клони и гъста
зеленина.

Приложение

Характеристики
307
kg

Професионална

Особености

max

130
mm

Силоотводен вал

19900 лв.
без ДДС

C21
СТАНДАРТ
Това е най-големият вариант от гамата на Hansa с
автоматично подаване на базата на гравитацията.
Този чопър от световна класа има особено здрав
режещ диск, който също издържа на най-трудните
предизвикателства на вашите оператори.
Двуцилиндровият V-образен двигател с
електрически стартер прави стартирането детска
игра. Фуражният бункер е оформен така, че да
могат да се вкарват по-големи клони и гъста
зеленина. Професионална употреба, като
например поддръжка на дървета, озеленяване,
комунални услуги, голф игрища.
Характеристики

Приложение
417
kg

Професионална

max

130
mm

Особености
БЕНЗИН

21ps
Хомологация/Електр. стартер
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СЕРИЯ COMMERCIAL

C27
Ако гъвкавостта и широката гама от
услуги са важни за вашия бизнес, като
озеленител или овощар, тогава този чопър
ще отговаря на вашите критерии.
Изхвърлящият улей може да се завърти
на 360 градуса, което означава, че можете
да изхвърляте остатъците във всяка
посока, докато чопърът е прикрепен към
вашето МПС и дървесните стърготини се
събират и транспортират в ремарке.

47900 лв.
без ДДС

Характеристики

Приложение
960
kg

грижи за дървета,
озеленяване, гробища,
комунални услуги, голф
игрища

10

HANSA 2021

max

160
mm

Особености
БЕНЗИН

27ps
Хомологация / Улей въртящ се на 360 градуса

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

LIFESTYLE
C3e

C4

C7

C13

C16C

Макс. диаметър за кълцане

40 mm

50 mm

70 mm

90 mm

110 mm

Двигател

Elektrisch

Honda GX160

Honda GX200

Honda GX390

B&S Vanguard

Мощност

2 PS/1,5 kW

5,5 PS/4,1 kW

6,5 PS/4,8 kW

13 PS/9,5 kW

16 PS/11,8 kW

Задвижване

електрически ток
монофазен 230 V

Бензин

Бензин

Бензин

Бензин

Горивен резервоар

k/A

3,6 л

3,6 л

6л

8л

Стартер

Бутон Старт

Старт въже

Старт въже

Старт въже

Старт въже

Размер на отвора за подаване (mm) 100 x 130 mm

100 x 130 mm

130 x 150 mm

170 x 220 mm

170 x 220 mm

Брой ножове

1

1

2

2

2

Размер на ножа

110 x 42 x 6 mm

110 x 42 x 6 mm

110 x 42 x 9 mm

200 x 58 x 10 mm

200 x 58 x 10 mm

560 x 12 mm

560 x 20 mm

Нож материал
Режещ диск, диаметър

Закалена стомана A8
260 x 6 mm

260 x 6 mm

400 x 10 mm

Тегло на режещият диск

4 kg

4 kg

12,5 kg

36 kg

36 kg

Скорост на режещ
диск

2.820 U/min

3.600 U/min

2.850 U/min

2.000 U/min

2.000 U/min

Задвижващ ремък

N/A

Единичен

Единичен

Двоен

Двоен

Автоматично подаване

Да

Да

Да

Да

Да

Гуми

200 mm Плътни

250 mm Плътни

270 mm надуваеми

400 mm надуваеми

400 mm надуваеми

Размери (Д х Ш х В)

1.040 x 520
x 1.040 mm

900 x 500
x 1.120 mm

900 x 650
x 1.200 mm

1100 x 1.000
x 1.400 mm

1.510 x 650
x 1.620 mm

Тегло

53 kg

66 kg

93 kg

214 kg

230kg

Височина на изпускателния улей

450 mm

450 mm

780 mm

1.580 mm

1.580 mm

Тип изпускателен улей

Торба за отпадъци

Торба за отпадъци

Регулируем улей

270° въртящ се

270° въртящ се

PTO/ВОМ

COMMERCIAL
C21

C27

Макс. диаметър за кълцане

130 mm

160 mm

Макс. диаметър за кълцане 90 mm

130 mm

Двигател

Honda GX630

Kohler EFI ECH749

Задвижване

Мощност

21 PS/15,5 kW

27 PS/19,8 kW

Кардан
540 U/min

Кардан
540 U/min

Задвижване

Бензин

Бензин

Трактор мощност

17–45 PS/
12,5–33 kW

20–55 PS/
15–40 kW

Горивен резервоар

11L

23 l

Отвор за подаване

170 x 220 mm

200 x 285 mm

Вместимост хидр. с-ма

N/A

20 l

Брой ножове

2

2

Стартер

Електрически

Електрически

Размер на ножа

200 x 80 x 12 mm

Отвор за подаване (mm)

200 x 285 mm

330 x 178 mm

200 x 58 x 10
mm

Брой ножове

2

2

Размер на ножа

200 x 80 x 12 mm

200 x 80 x 12 mm

Закалена стомана A8

Нож материал
Режещ диск, диаметър

650 x 20 mm

650 x 20mm

Тегло на режещият диск

80 kg

81 kg

Скорост на режещ
диск

1.800 U/min

1.800 U/min

Задвижващ ремък

Двоен

3 x B-Teil

Диаметър на подаващата ролка

n / a (автоматично
подаване)
12 цола

220 mm
13 цола

Размери (Д х Ш х В)

2.300 x 1.300
x 1.850 mm

3.150 x 1.550
x 2.200 mm

Тегло

417 kg

960 kg

Височина на изпускателния улей

1.850 mm

2.100 mm

Тип изпускателен улей

270° въртящ се

270° въртящ се

Гуми

C13PTO

C21PTO

Закалена стомана A8

Нож материал
Режещ диск, диаметър

560 x 12 mm

650 x 20 mm

Тегло на режещият диск

36 kg

80 kg

Скорост на режещ
диск

2.000 U/min

1.800 U/min

Брой ножове

2

2

Тегло

202 kg

307 kg

Височина на улея

1.450 mm

1.850 mm

Размери (Д х Ш х В)

1.100 x 900
x 1.500 mm

1.394 x 1.300
x 1.850 mm

HANSA БЪЛГАРИЯ - Йордан Борисов
tel:

+359 8899 54781

email:

y.borisov@kubota-bg.com

NEW ZEALAND - Head Office
Hansa Products Ltd - 57 Te Kowhai Road East,
Northgate, Hamilton 3200, New Zealand
phone +64 7 849 4749 email info@hansaproducts.co.nz

