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Dobos kaszák
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EXPERT 117-119

Gyakorlati funkcionalitás

Késcsere speciális szerszámmal. Csak nyomja le, 
és a kés már ki is vehető.

A Vicon új költséghatékony dobos kaszáit 1.65 és 
1.90 m munkaszélesség, robosztus és kompakt 
kialakítás valamint egyszerű karbantartás 
jellemzi. Ezek a gépek gyorsak, megbízhatóak 
és költséghatékonyak, és minden körülmények 
között biztosítják a kimagasló teljesítményt. 
Ezen gépek különösen jól illeszthetőek a kis és 
közepes gazdaságok kívánalmaihoz, ahol az 
egyszerű használat, a hosszú szerviz periódusok 
és a megbízható teljesítmény az elvárás. 

Hatékony gépek 
A Vicon EXPERT 117-119 kaszák tökéletes 
választást jelentenek, amikor talajkövetésről, 
és nedves körülmények közti teljesítményről 
van szó, köszönhetően a nagyméretű csúszó 
talpaknak. A kialakításnak köszönhetően 
a pengetartó a pengével a dobos kasza 
felső tányérjához van rögzítve, a gyors 
terményáramlás érdekében.

Szállítási helyzetből munka helyzetbe…

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.

…a traktor kabin elhagyása nélkül.
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A biztonsági rendszer megvédi a kaszát a 
sérüléstől, ha akadálynak ütközik.

Műszaki adatok

Modellek 117 119 

Méretek és súly

Munka szélesség (m) 1.65 1.90

Súly kb. (kg) 390 480

Dobok

Dobok száma 2 2

Pengék száma 2x3 2x3

Vágási magasság állítása Opció

Rendszélesség 0.75 0.90

Traktorhoz csatlakozás

Felfüggesztés I+II II

TLT minimális teljesítmény igénye (kW/LE) 22/30 30/40

Szállítási helyzet állítás a kabinból • •

További felszerelések

Szabadon forgó csúszótalp • •

Gyors késcsere • •

• = Alap   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

Robosztus hajtáslánc
Az ékszíjas hajtás megvédi a hajtáslánc 
további részét a vibrációtól, és a rázkódástól. 
Minden dobtengely 4 csapággyal van 
felszerelve, és minden kúpfogaskerék dupla 
retesz horonnyal van ellátva, ezzel növelve a 
kasza élettartamát.

gépvízszintes szállítási helyzetbe állításához 
nem szükséges a traktort elhagyni.

Minden kúpfogaskerék dupla retesz horonnyal 
van ellátva a megnövelt élettartam érdekében.
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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


