OPTICUT

Tradicija •
Zanesljivost •
Kakovost •

ÈELNE DISKASTE KOSILNICE

Vpetišce pomaknjeno naprej - kosilni greben vlecen.
Razbremenjevanje z vzmetmi - enostavno nastavljanje.
Vzmeti za razbremenjevanje so serijsko priložene.

Univerzalen priklop za razliène tipe gorskih traktorjev.
Daljša kardanska gred zaradi globlje vgrajenega gonila.
Manjši koti med obratovanjem zagotavljajo manjše
obremenitve kardanske gredi in daljšo življenjsko dobo.

Optimalno prilagajanje terenu (±4°).
Gumijasti blažilci zagotavljajo ravnotežno lego
kosilnega grebena.

Hidravlièni zamik kosilnice levo-desno (160mm) serijsko.
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Vaš partner na kmetiji

Smer vrtenja diskov v sredino zagotavlja ozko red in
kvalitetno košnjo tudi v ekstremnih pogojih dela.

Posebno oblikovani diski iz visoko protiobrabno
odpornega jekla debeline 5 mm zagotavljajo odlièno
odvajanje krme.

V primeru naleta na oviro, kosilni greben zaniha nazaj
in tako varuje kosilni greben pred poškodbami.
Kosilni greben kosilnice OPTICUT je na vsakem disku
varovan z vmesno prirobnico tako, da le ta pri
preobremenitvah diska varuje greben pred
poškodbami. Izvedba zagotavlja enostavno menjavo
varovalnih èepov in brezhibno nadaljnjo rabo stroja.
Zadnja ojaèitev grebena: diski na
kosilnem grebenu so dodatno
varovani z zadnje strani (opcija).

Serijsko vgrajena
hitra menjava nozev.
Zaobljeno oblikovani drsniki omogocajo veliko nalezno površino. Kovani drsniki iz visoko protiobrabno odpornega
borovega jekla, zagotavljajo dolgo zivljenjsko dobo in visoko zašcito tako grebena kot diskov.

Tehnièni podatki / Tip

OPTICUT
220F

OPTICUT
260F

Delovna širina [m]
Masa [kg]
Transportna širina [m]
Vrtljaji kardnske gredi [vrt/min]
Vrtljaji diskov [vrt/min]
Število diskov
Potrebna moè traktorja [kW]
Zmogljivost [ha/h]
Število nožev
Širina redi [m]
Dodatna oprema
Dodatni drsnik
Drsnik za višji odkos
Priklopna ušesa I. kategorije
Dodatni stožec
Povišek diska

2,19
2,61
360
400
2,11
2,53
540/1000 540/1000
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3000
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0,7-1,2
0,8-1,5
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Ravnotežna lega kosilnega grebena ne glede na
nagnjenost terena (traktorja) zagotavlja enakomerno in
zanesljivo manevriranje s strojem.

Za vse produktne informacije se lahko obrnete na:
SIP Strojna Industrija d.d.
Juhartova ulica 2
3311 Šempeter v Sav. dolini
Tel.: 03 703-85-00
Fax: 03 703-86-63
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