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– Alsidigheden

Foder Halm

Permanente græsarealer Hø

Planter, dyr, maskiner 
og mennesker sætter pris 
på god teknik …



Fleksibel – rent foder

– Hjertet
Fjedersikrings system

– mindre slid – mere kapacitet

Ensartet skår
i alle situationer takket være den lille 
pick-up og pick-up rullen, 
selv ved høje hastigheder.

Dobbelt leje
Labyrintpakning 1: 
Afstand mellem fjederholder og lejehus.
Labyrintpakning 2: 
metallisk centrifugalskive hindrer 
indtrængning af   snavs og græs i lejerne. 
Enkel, robust, vedligeholdelsesfri.

Teknologien

Fjedersikrings-system
Unik fjeder montering, én bolt 
monterer seks fjedre. 
Vedligeholdelsesfri i sæsonen - 
og kan fjedrene kan tabes ikke. 



– Pick-up... fl eksibel, uden kurvestyr, lille diam
Rulle 
stor diameter, lang 
levetid for bælte

Ramme
robust, bedste fl ow, let

Skråstiver 
Fleksibel i forhold til 
opbygningsramme

Robalon afstrygere 
robust, mindre fjeder 
slidtage

Afskraber liste 1 
diagonalt på tværs af den 
nedre del af båndet

Dobbelt leje 
robust, vedligeholdel-
sesfri, forbundet med 
løs skive

Fjedertabs sikring 
en bolt fastgør 6 fjedre, 
hurtig at skifte, 
og fjedrene kan ikke 
gå tabt

Gummi-metalelement  
Beskyttelse med høj styrke 
fl eksibel aksel når pick-
uppen afviger

Fjedre bliver trukket
skånsom, opsamler ikke 
sten og jord, lang levetid

Sidedæksel
Ideelt design, ideelt 
græsfl ow, ingen 
driftstop

Pick-up 
ustyret, ingen kurvebane, 
vedligeholdelsesfri

Pick up ga� el 
fem elementer, let, 
robust, kompakt



eter, robust, vedligeholdelsesfri, mininmum slid, unik
Bånd afdækning 
Kontaktfri og 
vedligeholdelsesfri

Lede plader
8 ledeplader for den bedste 
båndføring

Afskraberliste 2 
beskyttelse mod sten

Afskraberliste 3
justerbar, ingen 
opbygning af skidt på rullen

Finjustering
Justerbart fl angeleje for 
den bedste tilpasning til 
båndet

Afriver element 
Slørfri kollisionssikring

Roterende slæbesko 
fri rotation,beskyttelse 
af græsmarken, tæt på 
pick-up, enkel sliddel

Fleksibel aksel system 
høj styrke, ideelt design, 
ingen slør

Rygraden 
fl eksibelt fjederstål 
„pakke“ forbinder 5 led, 
deformeringsfri

Center træk 
lukket vedligeholdelsesfri 
transmission, hydraulisk 
drevet, ideel kraftoverføring


