DUBBELE
SOLO-SWING
ARM

Serie
Duo-Swing

IN ÉÉN WERKGANG
De PERFECT Duo-Swing is speciaal ontwikkeld om in één
werkgang het gras en onkruid aan beide zijdes van de grasstrook
rondom de boom of wijnrank te maaien.
Om zowel in de fruitteelt als de wijnbouw goed tussen de bomen
en wijnranken te kunnen komen is er keuze uit zwenkschijven
met diameters van 42, 50 en 60 cm diameter.

“

Één machine, maximaal bereik,
maximale efficientie!

“

DUO-SWING SERIE

Dubbele Solo-Swing arm

Tekst 1 - 9/12 pt - light
Om de kans op schade aan jonge bomen te reduceren en om
op hellingen te kunnen werken, kan de zwenkende schijf
uitgerust worden met een hydraulische voortaster.

Voor optimaal zicht op de beide maaischijven zijn de DuoSwing modellen ook leverbaar voor montage in de fronthef
van de tractor.

SCHADEVRIJ WERKEN EN MAXIMAAL MAAIBEREIK
Bij contact met een obstakel draait de zwenker naar achter,
waarbij de maaischijf vrij rond het obstakel beweegt. Daarbij
spant zich een trekveer die de zwenker na het loslaten van
het obstakel automatisch in de originele stand terugbrengt.

EXTRA’S
• Frontuitvoering
• Mechanisch-hydraulische taster
• Gelijkstroomventiel voor gelijktige breedte-verstelling
links en rechts

Om het maaibereik te maximaliseren is de werkbreedte niet
alleen hydraulisch in te stellen, maar door middel van een
mechanische schuifverstelmogelijkheid in de aanbouwbok
is deze aan beide zijden ook nog eens 25 cm naar buiten te
verschuiven

Technische specificaties
Werkbreedte (cm)
Benodigde constante olieopbrengst (l/min)
Benodigde oliedruk (bar)
Slag van de hydro motor (cc)
Werkhoek °
Uitwerphoek °
Benodigde hydraulische aansluitingen trekker
(standaard)

Duo-Swing 420 Duo-Swing 500 Duo-Swing 600
2 x 50
2 x 60
2 x 42
30
30
30
±80
±80
±80
16
16
16
0 - 15
0 - 15
0 - 15
0 - 15
0 - 15
0 - 15
3 x DW + drukloze 3 x DW + drukloze 3 x DW + drukloze
retour
retour
retour

Maaibereik, inclusief mechanische
schuifverstelmogelijkheid (cm)
Gewicht (kg)

173 - 463
420

173 - 472
440

173 - 484
470

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.
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