ALLROUND
KLEPELMAAIER

KW Serie

COMPACT MAAR ROBUUST
De KW klepelmaaiers kenmerken zich door een eenvoudige doch
solide constructie en lenen zich bij uitstek voor de inzet
op minder vlak grasland/terrein, wegbermen, de optimale
verwerking van groenbemester, maaien van lichter braakland etc.
De klepelas met grote diameter wordt aangedreven door een
tandwielkast met oliebad. Deze wordt indirect en elastisch
aangedreven via v-snaren met automatische spanrol. Deze
aandrijving beschermt de tandwielkast tegen stootbelastingen.

“

Eenvoudige maar robuuste klepelmaaierserie.
Klaar voor elke klus op uw boerderij.

“

KW SERIE

Allround klepelmaaiers

Tekst 1 - 9/12 pt - light
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.

VERSTEKMOGELIJKHEID
Standaard is deze klepelmaaier uitgerust met een 3-punts
beugel voor gebruik in de hef achter de tractor en een
traploze handmatige zijdelingse verstelmogelijkheid van 48
cm. Hydraulisch verstek is een optie.

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.

EXTRA’S
• Hydraulische verstekmogelijkheid
• Flex-klepels voor betere bescherming tegen grote
stenen

Technische gegevens
Werkbreedte (cm)
Toerental:
- aftakas (opm)
- klepelas (opm)
Benodigd aftakas vermogen, min. (kw/pk)
Klepels 0,9 kg (aantal)
Totale breedte (cm)
Hefinrichting tractor (cat)
Gewicht (kg)
Verstek vanuit midden tractor:
- minimum (cm)
- maximum (cm)

KW-245
245

KW-270
270

KW-300
300

540
1890
33/45
24
261
II
830

540
1890
40/55
28
286
II
875

540
1890
48/65
32
316
II
920

88
135

113
160

143
190

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.
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