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FRONT EN ACHTER ZONDER OMBOUW
De KM vaklepelmaaiers zijn uitgerust met een extra sterke 
universele 3-punts beugel. Door zijn veelzijdigheid en zijn 
robuuste constructie is deze universele klepelmaaier ideaal 
voor agrariërs, overheden, verhuurders en loonwerkers met een 
gemengd tractorpark.

Een hydraulische zijdelingse verstekmogelijkheid van 57 cm 
is standaard, evenals de unieke draairichtingonafhankelijke 
tandwielkast met geïntegreerde vrijloop.

Universele zware klepelmaaiers.
Klaar voor de zwaarste klus rond uw boerderij.

VERSTERKTE 
FRONT EN 
ACHTER 

KLEPELMAAIER

KM Serie



Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

Technische gegevens KM-220 KM-245 KM-270 KM-300
Werkbreedte (cm) 220 245 270 300
Toerental:
- aftakas (opm) 1000 1000 1000 1000
- klepelas (opm) 2200 2200 2200 2200
Benodigd aftakas vermogen, min.  (kw/pk) 35/48 40/55 48/65 55/75
Klepels standaard 0,9 kg / 2,2 kg (aantal) 22/12 24/16 28/16 32/18
Totale breedte (cm) 247 272 297 327
Hefinrichting tractor (cat) II II II II
Gewicht (kg) 1000 1030 1120 1200
Hydr. verstek vanuit midden trekker:
- minimum  (cm) 91 116 141 123
- maximum  (cm) 148 173 198 180

 

Tekst 1 - 9/12 pt - light

EXTRA’S
• 2,2 kg universele klepels
• 2,7 kg Combi-klepels
• Pro-fix klepelophanging
• Slijtplaten

ZEKERE AANDRIJVING
De klepelas met grote diameter wordt aangedreven via 
v-snaren. Deze blijven op spanning door middel
van een spanpoulie. Deze flexibele indirecte
aandrijving biedt uitstekende bescherming tegen
schokbelastingen en vraagt weinig onderhoud.

De looprollagers zijn aan de buitenkant gemonteerd voor
snel en eenvoudig onderhoud. Deksels beperken het
intreden van vuil en vocht, waardoor de levensduur van
de lagers aanzienlijk wordt verlengd.

De speciale 0,9 kg klepels leveren een nette, rechte snede. 
De klepels zijn met zware bouten en verwisselbare busjes
aan de tweemaal electronisch gebalanceerde klepelas 
gemonteerd. 2,2 kg universele klepels of Combi-klepels zijn 
optioneel leverbaar.
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