
SCORPIO 550 
Stensamler 

Her er der samlet små og store 

sten, samt trærødder. 

Før Stensamler Efter Stensamler Pick up tænderne er lavet i 

Hardox, let udskiftelig. 

Problemer med sten i marken? Ikke et problem for ELHO Scorpio 550. 

ELHO Scorpio 550 er designet og fremstillet på den finske vestkyst, hvor indlandsisen har efterladt store mæng-

der sten i alle størrelser. Siden istiden har landmænd kæmpet med disse sten, som hvert år forårsager nedbrud 

på maskinerne. 

Effektiv samling af sten har været et af kriteriet da ELHO Scorpio skulle bygges. Maskinen er fuldhydraulisk op-

bygget, og både stenriven og opsamler rotoren er reversible hvis sten skulle komme i klemme, en fordel for trak-

torføreren som ikke skal ud af førerhuset. 

Den brede stenrive (5,50 m.) har tænder af Hardox stål som er svejset på røret med en lang svejsning. Opbyg-

ningen er med indvendige lejer i røret og er monteret så at stenene ikke kommer i klemme ved overgangen til 

indmaderen til stenkassen. 

Stenriven har automatisk dybde kontrol, men kan også styres manuelt fra førekabinen. 

Udover at samle sten i landbruget, gartnerier, planteskoler m. m. Kan ELHO Scorpio 550 bruges til opsamling af 
rester af byggeaffald på byggepladser og ved renoveringer, ved vejbygning/sportspladser ja kun fantasien sætter 
grænser.  



Tekniske specifikationer: 

Vægt: 5800 kg. 
Arbejdsbredde: 5,5 m. 
Sten størrelse: 2,5-40 cm. 
Tank størrelse: 1,5-2,0 m³ 
Opsamle tænder: 16 stk. 
Aflæsningshøjde:  2,7 m. 
Fart: 1-7 km/t. 
Kapasitet: 0,5-3,5 HA/t. 
Anbefalet hestekræfter: +100  
Aksel Tandem 
Dæk: 500/60 R22.5 
Dæk ved stenrive: 26x12.00-12 
Automatisk arbejdsdybde: Std. 
Reversibel riverotor: Std. 
Reversibel Læsserotor: Std. 
Hydrauliske bremser Ekstra udstyr 

Forhandler: 

Aflæsningshøjde på 2,7 m. 

Elho Scorpio 550 stensamler i arbejde. 

Kraftig udskiftelige medbringere. 

Stabil maskine med tandem hjul. 

Transportbredde med standard hjul 3 m. 

ELHO Scorpio 550: 
 
-5,50 m. opsamlingsbredde, kraftigt bygget, sto-
re boggiehjul 
-fuldhydraulisk maskine som overfører kraften 
hvor behovet er. 
-pickuppen: kan reverseres, meget kraftige og 
fjedrende tænder 
-stængerne i sollet er udskiftelige, hver anden 
kan fjernes for større gennemgang. 
-trækbom med overbelastningsbeskyttelse, stor 
stenbeholder med høj aflæsning. 


