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Ing Bonfiglioli Srl virallinen maahantuoja Suomessa 
 
Squalo 1000 
Squalo 1500 
Squalo 2000 
Squalo 3000 
Squalo 4000 - UUSI! 
 
Miksi paalata materiaali ja siirtää leikattavaksi vaaka sylinterillä? 
Squalo leikkurit tiivistää materiaalin pakkaavilla sylintereillä ja 
painovoiman avulla materiaali liukuu leikattavaksi. 
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Edut: 

- Vahva rakenne

- Seisoo omilla jaloilla ja pohjatöitä ei tarvitse tehdä. Vaatimuksena on ainoastaan 

kiinteä ja tasainen maa

- Helposti kuljetettava. Kone saadaan lavetille ilman nostureita

- Helppokäyttöinen ja täysin hallittavissa kauko-ohjauksella

- Tavara puristuu ja pakkautuu ennen leikkausta, jolloin leikatun tavaran tilavuuspaino 

on erittäin hyvä

- Markkinoiden yksi kustannustehokkaimmista leikkureista

- Erittäin pienet operatiiviset kulut

- Leikkuuvoima
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Merkittävät ominaisuudet, joilla Squalo-leikkurit erottuvat kilpailijoistaan: 

- Voidaan käyttää manuaalisesti tai täysin automaattisesti. Yksi henkilö pystyy 
operaoida leikkuria


- Saatavilla diesel- tai sähkömoottorilla

- Erittäin edulliset operatiivisetkäyttökustannukset

- Leikkuuvoima ja leikkuunopeus

- Iso syöttöaukko, materiaalin pituudella ei ole rajoittavaa tekijää

- Vähentää merkittävästi käsin pillillä tehtävää leikkaustyötä

- Helppo huoltaa

- Joissakin malleissa vaihtoehtona myös sähkö- ja dieselkäyttö!

Liikuteltava puolikiinteät ammattikäyttöön soveltuvat leikkurit 

Minimum Oü tuo Suomen markkinoille ainutlaatuiset ja operatiivisesti markkinoiden 
kustannustehokkaimmat liikuteltavat leikkurit.

Leikkurimallisto on tarkoitettu erityisesti romumetallin kierrätysammattilaisille, mutta 
pienempi leikkurimallisto soveltuu myös purku- sekä kierrätysaloille.


Erittäin korkealaatuiset leikkurit ovat maailmalla saavuttaneet valtavan suosion 
ammattilaisten käytössä. Romukierrätysalan tiukentuneiden katteiden johdosta monet 
toimijat ovat joutuneet miettimään investointejaan tarkemmin kustannustehokkuuden 
kannalta. Näihin tarpeisiin Ing Bonfiglioli Srl Squalo mallisto tarjoaa erittäin hyvän 
vaihtoehdon.


Squalo leikkureissa on erittäin paljon hyviä ominaisuuksia. Leikkuri on liikuteltavissa ja 
helppo laittaa työasentoon. Leikkurin operointi hoituu yhdellä henkilöllä syöttökoneesta 
käsin.


Squalo leikkurimallit soveltuvat erittäin hyvin käsittelemään hankalia lajikkeita, jotka 
vaativat ison syöttökammion tai paljon leikkuuvoimaa mm. tankit, palkit, paalit, kevyt 
ilmava romu, raiteet tai esimerkiksi ei magneettinen materiaali.


Squalon leikkureilla saa tehokkaasti tiivistettyä korkeat kuormapainot.
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1000 
Squalo 

Koukkulava malli

1500 
Squalo

2000 
Squalo

3000 
Squalo

4000 
Squalo

Koko 
PxLxK (mm)

6730 x 2200 x 
2700

8340 x 2550 x 
3155

8630 x 3000 x 
3400

10050 x 3000 x 
3400

11070 x 6290 x 
4480

Paino (tn) 22 tn 56 tn 64 tn 98 tn 117 tn


Dieselmoottori-
teho

160 hv 275 hv 275 hv 415 hv 440 hv

Kapasiteetti n. 5-10tn/h n. 15tn/h n. 25tn/h n. 35tn/h n. 40-45tn/h

Sähkömoottori- 
teho

110kW 132kW 160kW 250kW 362kW


Automaatti- 
leikkuusykli 

+++

30s 30s 30s 30s 30s

Polttoainekulutus 
+++

n. 10l/h n. 14l/h n. 16l/h n. 35l/h
 n. 40l/h

Moottori 
-vaihtoehdot 
Diesel/Sähkö

Deutz, Cummins

/

Marathon

Cat, Cummins

/

Marathon

Cat, Cummins

/

Marathon

Cat, Cummins

/

Marathon

Cat

/

Marathon

Leikkuupituus Vakio

40cm

Säädettävissä

38, 58, 78 tai 
98cm

Säädettävissä45, 
64, 83 tai 102cm

Säädettävissä48, 
70, 9 tai 114cm

Säädettävissä53, 
80, 105 tai 130cm

Leikkuuvoima 
+++

630 tn 1000 tn 1200 tn 1550 tn
 n. 2000 tn !

Syöttökaukalo- 
leveys 

+++

1,26m 2,26m 2,29m 2,65m 3m

Leikkuuaukko 
leveys x korkeus 

(mm)

1410 x 420 1240 x 760 1290 x 760 1410 x 760 1548 x 760

TEKNISET TIEDOT:
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