Red power on green fields

Nova serija bobnastih kosilnikov:

Kompaktni in
zanesljivi kosilniki

NOVO!
Hitra menjava
rezilnih nožev!
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Stranski bobnasti
kosilnik
CM 170 - 1,65 m
CM 190 - 1,90 m

delovne širine
delovne širine

Sorniki za priklop se lahko
nastavijo za vsak traktor.
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Nastavljivo varovalo
proti naletu

Optimalno varovanje
kosilnika!

CM kosilnik je opremljen z
enostavnim in efektivnim nastavljivim varovalnim sistemom. Če s
kosilnikom udarimo v nepremično
oviro, kosilnik zarotira nazaj. S
tem varujemo kosilnik pred večjimi
poškodbami in prav tako tudi traktor.

Varovanje proti
preobremenitvam
Jermen tipa V nam ščiti kosilnik
pred potencialnimi vibracijami in
nenadnimi preobremenitvami.
To predstavlja optimalno varovanje ostalega pogona, kar nam
omogoča produktivno delo!

Preklop iz delovnega
in transportnega položaja
s sedeža traktorja
Preklop iz delovnega v transportni položaj je enostaven in
izveden s traktorskega sedeža.
Preklapljanje med položajema
uporabniku ne vzame veliko
časa in se izvede zelo hitro.

retok travinj
Zelo dober p silnik.!
skozi ko
Dober pretok travinj
pomeni idealno red
Bobna sta postavljena dovolj
široko narazen, kar omogoča
lahek pretok travinj skozi kosilnik
in skupaj z zaščitno zaveso
tvorita lepo oblikovano red.

Frontalni bobnasti rOeddlimčneod okblikovana
olotekom
kosilnik
traktorja!
CM 305 F

3,05 m delovne širine

Enostaven
dostop pri
zamenjavi rezilnih nožev
Sprednja jeklena varnostna
pločevina se odpre in s tem
je omogočen lahek dostop
do rezilnih nožev.

Zložljiva stranska
varnostna pločevina
Zložljivi stranski pločevini na
strani kosilnika zagotavljata
transportno širino 3m. Zasuk
pločevine je varovan preko
vzmeti in sornika.

NOVO!
Čisti odkos!

NOVO!
Nastavljiva
oblikovalca redi
Oblikovalca redi se lahko
nastavita brez orodja. Sistem
bazira na vzmeti, kar pomeni,
da je prehod skozi kosilnik
omogočen tudi večjim tujkom
(ni poškodb kosilnika).

Zračni omejevalec
med bobni
CM-F kosilnik je opremljen z
zračnim omejevalcem na sredini
med bobnoma, ki uravnava zračni
pretok in skrbi za čisti odkos.

Enostaven in efektiven
sistem vpetja
Nastavitev višine odkosa
Višino odkosa se lahko nastavlja
na več načinov. Z dobavo kosilnika
so priloženi okrogli distančniki.
Kot dodatna oprema je možna
nadgraditev, da drsni disk zavrtimo
glede na boben in tako lahko
nastavljamo višino odkosa.

NOVO!

Sistem vpetja na kosilnikih
tipa CM-F omogoča premike
kosilnika na vse strani. Plinski
cilinder pritrjen na okvir
A-priklopa amortizira majhne
in večje tresljaje, ki se preko
terena prenašajo na fiksno
vpetje.

Robusten in enostaven
za vzdrževanje

Hitra menjava nožev

Premična držala nožev

Menjava nožev je hitra in enostavna
pri kateri nam pomaga ergonomično
oblikovano orodje. Z rahlim pritiskom navzdol se sprosti držalo
noža in tako lahko demontiramo ali
zmontiramo nov nož

Zgornji del bobna je opremljen
z dodatnimi izvrtinami za držala
nožev. Prav tako so JF-STOLL
ova držala posebej ojačana, kar
podvoji življenjsko dobo bobna.

Segmentna
konstrukcija kosilnika

Top Service
Gred bobna ni več potrebno
izvleči skozi tekočo mast. Zgornji
del bobna enostavno odstranimo
in zamenjamo pokvarjen del. S
tem si prihranimo veliko časa in
denarja.

Boben je razdeljen na več
segmentov, kar pomeni enostavno in poceni zamenjavo ali
vzdrževanje.

Bobnasti kosilniki so opremljeni z
zavitimi rezilnimi noži, kateri zaradi
svoje oblike potiskajo pokošene
travinje na stran takoj, ko jih
odrežejo. To omogoča
čisti odrez.

Gred bobna je vležajena
s štirimi močnimi ležaji,
ki nedvomno povečajo
življenjsko dobo
kosilnika.

Vsi zobniki imajo dvojne utore in so
tako močno fiksirani na gredi.

Tehnični podatki
Tip
Delovna širina

CM 170

CM 190

CM 265 F

CM 305 F

Stransko vpetje

Stransko vpetje

Frontalno vpetje

Frontalno vpetje

1,65 m

1,90 m

2,65 m

3,05 m

22 kW/30 KM

30 kW/40 KM

40 kW/54 KM

50 kW/68 KM

Število bobnov

2

2

4

4

Število nožev

6

6

12

12

Opcija

Opcija

Opcija

Opcija

-

-

-

Opcija

Varovalo naleta

Standard

Standard

-

-

Sistem sledenja

-

-

Standard

Standard

Min. potrebna moč traktorja

Nastavitev višine rezanja z distančniki
Stopenjska nastavitev višine odkosa

Rotirajoč stransko-drsni disk
Obračljiv drsni disk
Teža

-

-

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

365 kg

480 kg

630 kg

795 kg

Dealer

JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S
Linde Allé 7 · Postbox 180
DK-6400 Sønderborg · Denmark
Tlf. +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08
www.jf-stoll.com

Nekatere fotografije prikazujejo stroje z dodatno opremo. Pri pooblaščenem prodajalcu povprašajte o dodatni opremi.
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije in specifičnih detailov brez obveščanja. Možnost napak pri tiskanju.
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