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Dobos kaszák
a dobos kasza szakértőtől

A front lemez felhajtható, megkönnyítve a 
karbantartási munkálatokat.

Figyeljen a valóban fontos dolgokra
A Vicon dobos kaszák kimagasló 
teljesítményre lettek tervezve körülményektől 
függetlenül. Megbízhatóságuk által ön tudni 
fogja mi is az igazán fontos – elvégezni a 
munkát a lehető legjobb eredménnyel.

Egyszerű karbantartás
Célunk hogy minél több időt spóroljunk 
meg az Ön számára, aminek fontos része 
az egyszerű karbantartás. A teljes dob 
leszerelhető, és elemeire bontható az 
egyszerű és költséghatékony alkatrész csere 
érdekében.

Valódi teljesítmény!
Minden Vicon EXPERT dobos kasza 
kialakításánál fogva a legkeményebb 
körülmények között is nagy teljesítményre 
képes. Minden dob tengely 4 nagy 
teherbírású csapággyal szerelt a hosszú 
élettartam érdekében. A hajtóműben 
található kúpfogaskerekek dupla retesz 
biztosítással rendelkeznek.

A dob tengelyek nagy teherbírású csapágyakkal 
szereltek a hosszú élettartam érdekében.

A dobok több részből állnak.
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A dobok szállító fülekkel vannak felszerelve. A kések könnyedén cserélhetőek egy speciális 
szerszám segítségével. Csak nyomja le, és a kés 
már ki is vehető.

Gyors és kíméletes terménykezelés
Maximalizálva a terményáramlást, minden 
dobra két függőleges szállítófül került, mely 
az anyagáramlást javítja a dobok között. 

Továbbá távol tartja a terményt a doboktól, 
ezáltal csökkenti azok kopását, és a 
hosszú termény rátekeredését a dobokra. 
Így biztosítva a gyors és kíméletes 
terményáramlást 

EXPERT 431
Munkaszélesség: 3.05 m

EXPERT 427F
Munkaszélesség: 2.65 m

EXPERT 431F
Munkaszélesség: 3.05 m
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EXPERT 427F-431F

Teljes mértékben kihasználni a 
kapacitást

Kíméletes talajkövetés
A Vicon EXPERT front kaszák kialakításuknak 
köszönhetően rendkívül jó talajkövetést 
biztosítanak, tekintet nélkül a körülményekre. 
A talajkövető rendszer háromdimenziós 
elmozdulást tesz lehetővé, így követve a talajt. 
A függesztő szerkezetbe épített rendszer elnyeli 
a kilengések intenzitását. 

A rendterelő tárcsák egyszerűen és könnyedén 
állíthatóak a kasza tetején lévő karok által. 

A két új dobos front fűkasza bemutatásával 
a Vicon ideális megoldást nyújt, hogy Ön 
teljes mértékben kihasználhassa traktora 
kapacitását, használhatja kombinációban 
egy hátsó függesztésű kaszával, vagy akár 
egy rendfelszedő kocsival is.

Az EXPERT 427F és 431F jól kombinálható 
egy hátsó függesztésű EXTRA tárcsás vagy 
EXPERT 431-s dobos kaszával, jelentős 
munka szélességet elérve ez által. A 4 
dob maximális terményáramlást biztosít, 
tökéletes rendet hagy maga után, amit 
könnyedén vesz fel a rendfelszedő pótkocsi 
vagy a rendkezelő.
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Kiváló vágásminőség
A csuklós függesztő keret nem csak védelmet 
nyújt a gépnek, hanem egyenletesebb 
vágásképet is biztosít. A frontkaszák 
vágásmagassága távtartó gyűrűkkel állítható.

Automatikus ékszíjfeszítés. Az oldalsó burkolatok könnyedén felhajthatóak 
keskeny szállítási helyzethez.

Keskeny vagy széles rendek
A kasza két oldalán elhelyezkedő nagy 
átmérőjű rendterelő tárcsák segítségével az 
Ön igényeinek megfelelően állíthatja be a 
rend szélességét. Keskeny rend - 0,9 m a 
427F modellen és 1,1 m a 431F modellen - a 
napi takarmányozási feladatokhoz, teljes 
szélesség széna készítéséhez. 

Ékszíjhajtás
Automatikus feszítő gondoskodik az ékszíjak 
feszesen tartásáról, ami segít csökkenteni 
a lökésszerű terhelések okozta káros 
hatásokat a hajtásláncban.

Tarlómagasság állítás távtartó gyűrűkkel.
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Tökéletes kombináció
Az Expert 431 robosztus kialakítása lehetővé 
teszi az üzemeltetést egy nagyobb traktorral, 
kombinációban egy front kaszával.

A kasza talajkövető képessége kitűnő, 
köszönhetően egy egyszerű, de hatékony 
rendszernek, ahol a talajnyomás mértéke 
beállítható a függesztő kar magasságának 
változtatásával.

Emelési célra az EXPERT 431 egy plusz 
munkahengert alkalmaz, amiből számos 
előny származik.

Az automatikus magasság állításnak 
köszönhetően, nem szükséges a traktor 
függesztő karjainak magasságállítása, ha a 
kasza csatlakoztatva van.

Mivel a kardántengely szöge állandó 
a földvégi fordulóknál is, ezért a káros 
rezgések a hajtásláncban ki vannak iktatva, 
ami kevesebb kopást eredményez a 
traktorban és a kaszában egyaránt.

EXPERT 431

Sokoldalú gép profi gazdáknak

Egyszerű talajnyomás állítás, optimális 
talajkövetés.
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Modellek 427F 431F 431

Méret és súly

Munkaszélesség (m) 2.65 3.05 3.05

Szállítási szélesség (m) 2.60 3.00 3.00

Súly kb. (kg) 610 705 900

Dobok

Dobok száma 4 4 4

Pengék száma 4x3 4x3 4x3

Minimális rendszélesség (m) 0.90 1.10 -

Rendterelő tárcsák 2x2 2x2 -

Csatlakozás a traktorhoz

Felfüggesztés Cat. II Cat. II Cat. II

TLT minimális telj. igénye (kW/LE) 40/54 50/68 54/73

További felszerelések

Fokozatmentes magasság állítás - • -

Magasság állítás távtartó gyűrűkkel • • •

Gyors késcsere • • •

Hidraulika igény - - 1S + 1D

• = Standard   o = Opció   - = Nem lehetséges

Ebben a prospektusban található információk általános adatok és több országban kerülnek terjesztésre. Az előforduló pontatlanságokból, hibákból vagy a kihagyásokból keletkező félretájékoztatás nem képezhet semmiféle 
igényt a Kverneland Grouppal szemben. A modellek, felszerelések és opciós kiegészítők elérhetősége különbözhet országonként. Vegye fel a kapcsolatot az illetékes helyi kereskedőjével. A Kverneland Group fenntartja 
a jogot az értesítés nélküli változtatásra. Néhány részlet jobb bemutatása, illusztrálása érdekében, egyes biztonsági elemek eltávolításra kerülhetnek. A sérülések elkerülése érdekében, soha ne távolítsa el a biztonsági 
védőelemeket, eszközöket. Ha a biztonsági eszközök eltávolítása szükséges, pl.: karbantartás céljából, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő segítség vagy szakmai tanácsadás érdekében az illetékes kereskedővel.
 © Kverneland Group Kerteminde AS

Műszaki adatok
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Kverneland Group
A Kverneland Group a világ egyik vezető nemzetközi 
mezőgazdasági gépgyártója és szállítója. 

Az innovációra történő folyamatos törekvés, egy egyedülálló, 
csúcsminőségű, széles termékskála kínálatot tesz lehetővé. 
A Kverneland Group kiterjedt rendszereket és megoldásokat 
kínál a professzionális gazdálkodó közösségek számára. A 
kínálat a talajművelés, vetés, növényápolás és a szálastakar-
mány területét fedi le.

Nagy teljesítmény 
és megbízhatóság
Tanácsot  adunk,  ellátjuk  információval,          
biztosítjuk a hatékony szervíz szolgáltatást 
- mindezek  kereskedőink és jómagunk felada-
tai közé tartoznak a dolgos mindennapokban.
Hisszük, hogy ez a mi felelősségünk.

Az Ön elégedettsége az elsődleges a számunkra! 

Kverneland Group Hungária Kft.
HU-5008 Szolnok
Karinthy út 63.
Tel.: +36 56 527 010 Fax: +36 56 527 019
E-mail: info@kvernelandgroup.hu

www.vicon.hu


