Hi-Tech and efficiency for your crops

INDUSTRIAS DAVID

“P OD A V E R D E“ CSONKÁZÓ

Alapfelszereltség:
Merevítő rudak a traktorhoz történő oldalsó rögzítéshez
Kenés és karbantartás mentes emelési funkció
A vágás sebessége hidraulikusan állítható
A vágás szélességének állítása (vágó egységek
kitolásával)
A vágás szögének állítása
Vágó egységek dőlésszögének állítása
(lásd: példák a különböző működési beállításokra)
Ütésvédelem minden vágó egységnél
Mellső gyors csatlakoztatás a traktorhoz
Hidraulikus emelés (opció, mint emelőrúd,
a traktorhoz való könnyű csatlakoztatáshoz)
Alternáló vágó egységek, nagy pontosságú vágáshoz,
kopásmentes pengékkel felszerelve
Tartó állvány, kerekekkel felszerelve
Hidraulikus hajtásemelő rendszer (opció)

Műszaki jellemzők:

Példák különböző munkapozíciókra:
-
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Munkasebesség akár 6 – 7 km/ó
Teljesítmény igény: 7,5 LE /5,5 kw
Olaj igény: 22 l/perc
Az összes hidraulikus funkció
működtethető egyidejűleg

Modellek:
Vágó
egység

Függ. vágás

150 cm
2
175 cm
150 cm
4
175 cm

Tetejező vágás Oldalra kitolás
-

Kézi
Hidraulikus
Kézi
Hidraulikus

Hidraulikus funkciók

Önsúly

Emelés és vágás

230

PV-15

Emelés, vágás és oldal kitolás

250

PV-15-EH

Emelés és vágás

250

PV-17

Emelés, vágás és oldal kitolás

270

PV-17-EH

320

PV-15-EH-2MH-75

330

PV-15-EH-2MH-100

340

PV-17-EH-2MH-75

350

PV-17-EH-2MH-100

75 cm
100 cm
75 cm

Hidraulikus

Modell

Emelés, vágás és oldal kitolás

100 cm

Vágási szélesség: 1,15 métertől 2,50 méterig
Sortáv szélesség: 1,80 métertől 3,20 méterig
Egyedi igények esetén, mint pl. sortáv vagy munkaszélesség
állunk szíves rendelkezésükre!

Vezérlési típusok:
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Hidraulikus hajtásemelő
rendszer
Közvetlenül a traktor
hidraulika köréhez

Kihelyezett vezérlők

A műszaki jellemzők és a részletek nem kötelezően pontosak
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