Symbol van Perfectie

Haalt nog meer uit uw KRONE BIG M 450
• Gesamtarbeitsbreite 900 cm

3 compleet nieuw ontwikkelde klepelbakken
 Totale werkbreedte van 9,2 meter
 Ruime overlap
 Zonder hulpstukken om te zetten


De TRIGANT is ontwikkeld in samenwerking met Machinefabriek Bernard Krone GmbH
en stelt u in staat om de BIG M 450 niet alleen in te zetten voor het maaien van gras
maar ook om bijvoorbeeld maisstoppels of andere zwaardere gewassen te klepelen.
PERFECT is sinds jaar en dag een gerenommeerd merk voor cirkel- en klepelmaaiers en
levert dagelijks vanuit Beneden-Leeuwen hoogwaardige kwaliteitsmachines over de
gehele wereld.
Maximale productiviteit en brandstofefficiëntie. Brandstofverbruik/CO2-emissie,
productiviteit en kosten per hectare ten opzichte van tractor-aangebouwde triple
klepelmaaier*.

TRIGANT KLEPELMAAIERS VOOR KRONE BIG M 450

 Klepelas wordt standaard uitgevoerd met 2.2 kg klepels

inclusief 2 tegenmessen
 Klepelas wordt 2x geballanceerd om een rustige loop te





garanderen bij 2100 omwentelingen per minuut
Klepelas en looprol zijn verbonden met het automatiche
smeersysteem van de KRONE BIG M 450
Mechanische hoogte instelling
Hydraulische bodemontlasting vanuit de cabine
Directe aandrijving middels aftakas en 4 V-snaren

De over de gehele breedte geplaatste zelfreinigende looprol
zorgt voor een optimale bodemaanpassing en voorkomt
onnodig grondcontact en slijtage van de klepels.
Op aanvraag kan de TRIGANT ook met 2.7 kg Combi
klepels worden uitgevoerd.

Standaard 2,2 kg zware
klepel. Minder gevoelig
voor stenen.
Opgehangen d.m.v. 20
mm bouten en
verwisselbare slijtbussen
in de montage-oren.
Optionele Combi klepels met verwisselbaar
slagmes. Optimale versnippering in zowel
gras, mais of andere zware gewassen.

Specificaties
Werkbreedte
cm
Werkbreedte zijmaaiers cm
Werkbreedte frontmaaiers
Transportbreedte cm

Big M
cm

Aantal klepels
Schnitthöhe
Zahl der Keilriemen je Mulcher
Toerntal klepelassen
tpm
Diameter klepelassen
mm
Diameter looprol
mm
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Specificaties kunnen zonder opgaaf van redenen gewijzigd worden..

