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A Vogel-Noot SA/L 
rézsûkasza erdészeti és 
kommunális alkalmazhatósága

Az SA/L zúzó egyik felhasználási terüle-
te az erdészeteknél a csemetekertek
ápolása, a nyiladékok kaszálása, az er-
dei utak széleinek tisztán tartása, vala-
mint az árokpartok gondozása.

Az SA/L rézsûzúzó alkalmas a kom-
munális és vízügyi társaságok minden-
napos feladatainak elvégzésére, illetve
a mezõgazdasági vállalkozásoknak a
parcellák körüli területek tisztán tartá-
sára is. Lassan esedékes lesz a parlagfû

elleni védekezés, amelynek elmulasztá-
sát komoly szankciókkal büntetik. Az
SA/L típusokkal tisztán tarthatók a tábla
menti területek, melyekkel nemcsak a
parlagfû ellen védekezünk, de csök-
kentjük a kultúrnövényeink gyomfertõ-
zésének kockázatát is.

A VOGEL-NOOT SA/L típusú zúzó
felépítésénél fogva mind standard szár-
zúzóként, mind oldalra kitolható szárzú-
zóként is használható. A hidraulikus for-
dítómûnek köszönhetõen a szárzúzónk

a traktor mellett haladva függõleges
irányba +90°, lefelé -75°-ba képes elfor-
dulni. Ezáltal a gépünk a hagyományos
traktor mögötti, illetve traktor melletti
szárzúzásra, illetve árokpartok tisztításá-
ra, valamint az utakra, nyiladékokra be-
lógó bokrok függõleges ápolására is al-
kalmas. A géppel még a villanypászto-
rok alját is gond nélkül tudjuk kezelni. A
munka közbeni biztonságot növelhet-
jük a hidraulikus vagy rugós feszítésû
keretcsillapítással, melynek segítségével

A VOGEL-NOOT vízszintes tengelyû
szárzúzói évek óta a legnagyobb
darabszámban eladott munkagé-
pek között vannak. A hazai gazdál-
kodók között a szántóföldi munkák-
ra alkalmazható típusok jól ismer-
tek. Fontos tudni azonban, hogy a
VOGEL-NOOT nemcsak a szántóföl-
di, hanem a kommunális, erdésze-
ti és gyümölcsösök termesztése so-
rán fellépõ szárzúzási munkákra is
tud optimális megoldást nyújtani.
A mostani cikkünkben a talán ke-
vésbe ismert SA/L rézsûzúzó alkal-
mazhatóságát szeretnénk jobban
bemutatni.



akadályba ütközve a szárzúzónk hátra-
felé kitér. Kissé egyszerûbb opció a hidro-
akkumulátoros munkahenger biztosítás,
amely a kisebb ütõdések elnyelésére le-
het hasznos kiegészítõ. A nagyobb
munkaszélességû SA/L zúzót oldalra
szerelt hajtómûvel is kérhetjük, amely
így egyrészt kevésbé terheli a kardán-
tengelyt, másrészt nagyobb szélesség-
ben lehet a szárzúzót a traktor mellett
kinyújtani. Különleges felhasználásra az
SA/L szárzúzó front kivitelben is elérhe-
tõ, oldalsó támkerékkel. A rézsû szárzú-
zónkat felszerelhetjük univerzális ké-
sekkel, melyekkel zöld, lágyszárú növé-
nyeket, akár füvet is gond nélkül nyírha-
tunk, vagy ha erõsebb szárú növényze-
tet, illetve ha 3-4 cm vastagságú ágakat
kell zúznunk – ami egy nyiladék gondo-
zásánál mindennapos –, akkor kalapá-
csokkal is rendelhetjük az SA/L típust.
Az egyenetlen talajfelszín követésérõl a

teljes munkaszélességben egy sárka-
paróval szerelt támasztóhenger gondos-
kodik. A rézsû szárzúzók 1,2m-tõl 2,5m
munkaszélességben találhatók meg a
VOGEL-NOOT palettáján.

Az erdészeteknél nagy számban
használt MTZ típusokhoz hazánkban az
SA/L180 terjedt el leginkább, amelynek
munkaszélessége 180 cm, teljes széles-
sége 196 cm és a súlya 640 kg. Ezzel a
típussal oldalra kihelyezett hajtómûvel
280 cm-rel tudunk a traktor középpont-
jától oldalra kinyúlni, amely gyakorlati-
lag azt jelenti, hogy az erõgép melletti
terület gondozását tudjuk elvégezni. Az
SA/L180 típus kalapácsos mûvelõele-
mekkel most 5500 EUR-tól elérhetõ. A
tuskó elleni spirálrugós keretbiztosítás
opciós felára 480 EUR.

Az SA/L típusú szárzúzót, csakúgy
mint a többi VOGEL-NOOT MasterCut
szárzúzót, elektronikusan kiegyensú-

lyozott rotor, erõs és fokozatmentesen
oldalra tolható függesztõkeret, extra
erõs hajtómû, valamint a minõségi
anyagok jellemzik. Ennek köszönhetõ-
en az utóbbi években a VOGEL-NOOT
szárzúzók a hazai piacon vezetõ helyet
foglaltak el, és ami még ennél is fonto-
sabb, a gazdák és erdészek körében
azóta is rendszeresen bizonyítják a sok-
oldalúságukat.

Természetesen az itt kiemelt SA/L tí-
puson kívül a VOGEL-NOOT palettáján
még több szárzúzó megtalálható, az egé-
szen kis munkaszélességû 20-30 Le-s
traktorok által vontatható TK típusoktól
kezdve a frontfüggesztésen is használha-
tó MU és TSA szériákon át a legerõsebb,
akár 6 méter munkaszélességben is elér-
hetõ TST típusig. Válassza Ön is kitûnõ
ár-érték arányú munkagépeinket!

www.vogel-noot.info
20/233-79-46




