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Frezarka do pni, gałęzi, korzeni, rozdrabniania kamieni model  
HEN RFS-M, do pracy w ciężkich warunkach 

 
Oferujemy maszyny do konserwacji i remontowania dróg leśnych, gruntowych, szutrowych, żużlowych oraz do 

rekultywacji dróg, łąk, terenów leśnych, szkód po burzach, szkółek choinek itd.. Kraj produkcji Niemcy. 

 
Gdziekolwiek są gałęzie, krzewy lub pnie, zwłaszcza na kamienistym podłożu, to frezarka HEN RFS jest idealnym, 
profesjonalnym urządzeniem do rekultywacji takiego terenu. 
 
W jednym przejeździe frezuje pnie do 30 cm w ziemię, gałęzie, kruszy kamienie i zostawia zrekultywowany teren. 
 

  
Pozostałości gałęzi i łodygi leżące na pniu ściętego drzewa są 

frezowane w jednym przejeździe 
Rekultywacja dzikiej łąki z pniakami 

  
Po zniszczeniu burzowym maszyna frezuje, pnie, gałęzie Przy zebranych drzewkach choinkowych maszyna frezuje  pnie 

drzew w ziemi 

 
 
 
Link do filmu jak pracuje nasza frezarka: 
https://youtu.be/9J8tIJP6s5Y  
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/9J8tIJP6s5Y
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Frezarka do pni, gałęzi, korzeni, rozdrabniania kamieni model  HEN-RFS M2000 podstawowe dane techniczne: 
 

 
 

Maszyna do rekultywacji terenów i leśnictwa oraz drogownictwa w ekstremalnych warunkach. 
Średnica zewnętrzna wirnika 670 mm, wirnik frezarski z 190 okrągłymi matrycami D 25 
Wykonany ze stali węglika wolframu o wysokiej wytrzymałości 
dla optymalnego rozdrabniania pozostałości drewna 
Proces łamania w materiałach drogowych 
dotyczy tylko materiałów większych niż 45 mm. 
Rotor wolnobieżny dla optymalnego mieszania frezowanej powierzchni 
Zaczep tylny Cat. II lub III 
Wymagana moc traktora 120 do 200 kW 
Szerokośd robocza 2050 mm, całkowita szerokośd zewnętrzna 2400 mm 
Dwustronny napęd wirnika, opatentowany system kół zębatych 
Obudowa ze specjalnej stali Domex, skręcana 
Głębokośd robocza do max. 300 mm na luźnej frezowanej powierzchni 
Waga: 4300 kg, Kod HS: 84322939 
 
Wałek WOM z zabezpieczeniem przed ścinaniem BG9 do 5.200 Nm 
Strona maszyny 1 3/4 "Z 20 
Strona ciągnika 1 3/4 "Z 20 
Waga: 45 kg, Kod HS 84831050 
 
 

Cena netto 69 900,00 Euro 
 

Termin dostawy ok. 8-10 tygodni, do weryfikacji przy zamówieniu. 
Gwarancja 12 miesięcy. 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zaopatrzenie w części zamienne 


