
Klepelmaaiers met compacte maar robuuste constructie.
Uitstekende maaioplossing voor kleinere arealen.“ “

COMPACT MAAR ROBUUST
De klepelmaaiers KP zijn bestemd voor het maaien van weilanden 
(bloten), parken, groenstroken, campings en wijngaarden etc.
Door hun compacte, doch uiterst stabiele constructie zijn deze
machines geschikt voor gebruik met tractoren vanaf 18 kW (25 
PK).
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Technische gegevens KP-150 KP-180 KP-210 KP-240
Werkbreedte  (cm) 150 180 210 240
Toerental:
- aftakas  (opm) 540 540 540 540
- klepelas  (opm) 2100 2100 2100 2100
Benodigd aftakas vermogen, min.  (kw/pk) 18/25 21/28 25/34 30/41
klepels 0,9 kg.  (aantal) 16 18 22 24
Totale breedte  (cm) 172 202 232 262
Hefinrichting tractor  (cat) I + II I + II I + II I + II
Gewicht  (kg) 425 465 530 605
Verstek vanuit midden tractor, standaard vaste bok  (cm) 80 110 140 154
hydraulisch verstek vanuit midden tractor:  (optie)
• minimum  (cm) 55 85 115 130
• maximum  (cm) 105 135 165 180

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

 

Tekst 1 - 9/12 pt - light

EXTRA’S
• Hydraulische verstek mogelijkheid
• Aanbouwbok voor frontaanbouw
• Flex-klepels voor betere bescherming tegen grote 

stenen

STATE OF THE ART PRODUCTIE
Alle PERFECT maaiers worden volledig ontworpen en 
geproduceerd in onze fabriek in Nederland met alleen de 
nieuwste productietechnieken en eersteklas componenten.
Standaard configuratie omvat een Walterscheid aftakas.

De lagers van de looprol zijn uitgevoerd met unieke
afdekdoppen. Deze doppen beperken het binnendringen van 
vuil en vocht waardoor de levensduur van de lagers 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. 

KP SERIE

Flail mowers for smaller tractors
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