
EXTRΔ 117-122-124-228-232

Függesztett tárcsás 
fűkaszák
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EXTRΔ 117-122-124

A Hatékony és Megbízható kasza

Az új EXTRΔ 100-as széria kulcsa 
a továbbfejlesztett EXTRΔ kasza 
gerendely, ami kialakításánál fogva 
csendes és minimális karbantartást 
igényel. Az újonnan fejlesztett EXTRΔ 
kasza páratlanul csendes üzemű, 
amely kényelmesebbé teszi a munkát 
a hosszú munkanapokon. A speciális 
kialakítású fogaskerekek olajban 
futnak, és biztosítják a problémamentes 
erőátvitelt. Az EXTRΔ kasza gerendely 
nagy olajkapacitása, relatív alacsony 
üzemi hőmérsékletet biztosít.

Ez garantálja a hatékony olajhűtést 
és kenést az egész gerendelyben. A 
teljesen hegesztett kasza gerendely, 
két C profilú lemezből készül. Ez a 
konstrukció nagyon erős és merev, ezzel 
biztosítva a nagyfokú tartósságot.

Rugóterhelésű kasza védelem 
Akadálynak ütközve a kasza 
test hátralendül, így nyelve el az 
ütközésből eredő erőhatást. A kasza 
munkahelyzetbe történő visszaállásával 
párhuzamosan, a biztonsági retesz is 
visszaáll alaphelyzetébe

Gyors földvégi fordulók

Földvégi fordulónál a kasza kiemeléséhez 
nem szükséges a traktor három 
pont felfüggesztésének mozdítása. 
Ezáltal nincs felesleges művelet, a 
kasza ugyanabba a magasságba, és 
ugyanakkorra nyomással kerül vissza a 
munkahelyzetébe. A kardán tengely is 
ugyan abban a helyzetben marad, ezzel 
is csökkentve a hajtómű vibráció által 
okozott károsodását.

Gyors földvégi fordulók. Rugóterhelésű kaszavédelem. Biztonságos szállítási szélesség.
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Szállítás

9 0 º - s ,  f üggő leges  szá l l í t á s i 
helyzetbe állított kasza, mely jóval a 
traktorkeréken belül helyezkedik el – 
minél közelebb a traktor súlypontjához, 
így biztosítva a biztonságos és stabil 
közlekedést.

EXTRΔ 124 – 2.40 m munkaszélesség.

EXTRΔ 122 – 2.20 m munkaszélesség.

EXTRΔ 100 címszavakban:
• Munkaszélesség 1.70-2.40 m
• Teljesen hegesztett EXTRA kasza gerendely

• Rugóterhelésű kaszavédelem
• Függőleges szállítási helyzet
• Kompakt kialakítás 

Rendterelő.

EXTRΔ 117 – 1.70 m munkaszélesség.
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Erős hajtáslánc
A kaszák a jól bevált és bizonyítottan 
rugalmas szíj hajtással vannak 
felszerelve. A szíj megfelelő feszességét, 
automatikus rugóterhelésű feszítő 
rendszer biztosítja.

Kiváló ár-érték arány
Az új EXTRΔ 200-as modellek könnyű, 
egyszerű kompakt felépítésűknek 
köszönhetően, nagy teljesítményt, 
és jó ár-érték arányt biztosítanak. A 
tárcsánként 3 pengével felszerelt EXTRΔ 
kasza gerendely használatával kitűnő 
vágásminőséget érhetünk el még nehéz 
körülmények között is.

Négy darab ékszíj biztosítja a megfelelő hajtást.

EXTRΔ 228-232

Könnyen kezelhető tartós gépek
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Könnyű kezelhetőség
A talajnyomás értéke könnyedén 
beállítható a rugók által. Miután a 
gépet megfelelően beállítottuk, nem 
szükséges kiszállni a traktor kabinból 
a további műveletek elvégzéséhez. A 
szántó végi fordulóknál vagy szállítási 
helyzetbe állításnál sem kell a 3 pont 
felfüggesztésen változtatnunk. 

Kaszagerendely védelem
Egy beépített biztonsági rendszer védi 
a kaszát, az idegen tárgyakkal történő 
találkozások esetén. A rendszer 
biztosítja a kasza hátrafelé történő 
kitérését idegen tárggyal történő 
ütközéskor, majd annak elhaladtával, 
a kasza automatikusan visszatér az 
eredeti pozíciójába.

Egy opciós megoldásssal különösen 
dombos viszonyokhoz kialakítva is 
elérhető.

Opció különösen dombos viszonyokhoz.Egyszerűen állítható függesztő rugók.

Az EXTRΔ 200 modellek Non Stop 
BreakBack rendszerrel vannak szerelve, 
a biztonságos kaszálás érdekében.

Állítható alsó függesztő csapok.

EXTRΔ 200 címszavakban:
• 2.8-3.2 m munkaszélesség 
• Rézsűn +/-35°-ban képes dolgozni külön 
beállítás nélkül 

•Non-Stop BreakBack Rúgó előfeszítésű         
biztonsági rendszer 
• Rúgó előfeszítésű szíj hajtás
• Könnyen állítható talajnyomás
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EXTRΔ 228-232

Opciók minden igényre

Szállítási helyzet
Vonuláskor a kasza függőlegesen fel van 
hajtva a traktor mögött. A gép középpontja 
közel esik a traktor középpontjához, ami 
jó súly eloszlást és stabilitást kölcsönöz 
szállításkor is. Könnyű és biztonságos. 

Rugalmas felfüggesztés
A Vicon EXTRΔ 200-as modellek 
ruga lmas  fe l f üggesz tésüknek 
köszönhetően, nagyon pontos 
talajkövetést tesznek lehetővé. Ezen 
előnyös tulajdonságok miatt az EXTRΔ 
kaszák nagyon kedveltek rézsűkön vagy 
dombos viszonyok közötti munkavégzés 
során. A működési tartomány +/- 35 ° 
között változhat.

Biztonságos és keskeny megoldás. Könnyű hozzáférhetőség a kasza gerendelyhez.

Opciók
Az EXTRΔ 200–as szériához olyan 
kiegészítőket választhatunk, - mint 
rendterelő lemez vagy tárcsa-, amelyek 
segítik a kaszált rend leválasztását, vagy 
különböző csúszó talpakat, a különböző 
vágási magasságok eléréséhez, köves 
vagy lágy talajviszonyok estében.



Műszaki adatok

Típus ExtrΔ 117 ExtrΔ 122 ExtrΔ 124 ExtrΔ 228 ExtrΔ 232 

Munkaszélesség (m) 1,70 2,20 2,40 2,80 3,20

Súly kb. (kg) 390 430 450 610 645

TLT fordulat (1/min) 540

Függesztés típusa cat. II

Tárcsák száma 4 6 6 8 8

Pengék száma 12 18 18 24 24

Üzemeltetési tartomány -45° és +15°között -45° és +15°között -45° és +15°között -35° és +35°között -35° és +35°között

Teljesítmény igény  (kW/LE) 26 / 36 31 / 42 34 / 46 37 / 50 40 / 55

Szállítási szélesség (m) 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4

Tarlómagasság (mm) 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50

Gerendely védelem - - - • •

Szabadon futós kardántengely • • • • •

Opciós felszereltségek

Rendterelő lemez (jobb/bal) • / o

Rendterelő tárcsa (jobb/bal) o / - o / - o / - - / o - / o

Csúszótalp +20/ +40 / +80 o o o o o

Lámpakészlet o o o o o

• = standard   o = opció   - = nem elérhető

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
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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

Eredeti alkatrészek
A Kverneland Group által forgalmazott alkatrészek meg-
bízható, biztonságos, optimális gépüzemelést - és hosszú 
élettartamot garantálnak. A tartósan magas minőséget újabb 
és újabb gyártási eljárásokkal és szabadalmaztatott tech-
nológiákkal  érjük el a gyártmányfejlesztés minden területén. 

Kverneland Group kiváló és magas szintű kereskedő hálózata segíti Önt 
műszaki információkkal, szervíz szolgáltatással és eredeti alkatrészekkel. 
A kereskedőink kiszolgálása érdekében csak és kizárólag kiváló minőségű 
alkatrészeket és hatékony alkatrész-ellátást biztosítunk az egész világon.

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 szálastakarmány területét fedi le.


