Innovativ redskabsteknik for vejvedligeholdelse

Bagmonteret armklipper

GHA 600 P
med rabatklipper MRK 300 G

Bagmonteret armklipper GHA 600 P
Parallelogramarm
Høj arbejdshastighed
Mange indsatsmuligheder

Let og fleksibel vejvedligeholdelse

Optimalt kig på redskaber

Armklipperen type GHA 600 P bliver monteret i traktorens
bageste 3-punktsophæng og er derfor ideel for en kombination
med en rabatklipper. Rækkevidden er op til 6,0 m fra
traktormidte. Driften af armklipperen sker ved hjælp af en kraftig
aksialhydraulik.

Hurtigskift for redskaber

Optimalt synsfelt grundet parallelogramarm

Parallelogrammausleger mit großem Vorschwenkbereich bis zu 2,5m

Grundet det, at armklipperen er udformet som en
parallelogramarm, kan redskabet svinges op til 2,5 m fremad og
derved ind i førerens synsfelt. Dermed opnår føreren et optimalt
synsfelt på arbejdsområdet. Dette gør den daglige anvendelse af
armklipperen GHA 600 P både ergonomisk og fleksibel.

Rabatklipper MRK 300 G
Professionel rabatklipning

Tekniske data MRK 300 G

Rabatklipperen type MRK 300 G er ideel for klipning af græs i
rabatter o. lign. Grundet den lave bygningshøjde er maskinen
specielt egnet til klipning under autoværn.

Rækkevidde

op til 3,0 m

Drift

1020 mm ved montering i 3-punkt

vejafhængig tastautomatik med automatisk tilpasning til konturerne
Specialiteter

Hastigheden af afvigebevægelsen tilpasser sig automatisk til
klippehastigheden. Automatisk redskabsaflastning sørger for let
tryk på jorden.
Grundet den yderst kompakte ramme- og tankkonstruktion
samt den opklappelige tastarm på MRK 300 G bliver der på
mange traktortyper opnået et påbygningsmål på under 3,5 m!
Derved overholdes al lovgivning, og der skal ikke monteres
kamera eller ekstra spejle. Rabatklipperens funktionalitet bliver
naturligvis intakt selvom den er særdeles kompakt bygget!
Klipperen kan valgfrit monteres enten med en normal slaglerotor
eller med en sikkerhedsrotor - to kendte klippekoncepter.

Optimalt påbygningsmål på under 3,5 m (alt efter traktortype) opnået
ved kompakt opbygning og opklappelig tastarm.

Kombinationsbetjening for styring af 2 klippere
Med MULAG-Kombinationsbetjening lader begge klippere
(bagmonteret armklipper og rabatklipper) sig styre vha. en
fælles multifunktionsenhed. Føreren skal ikke skifte mellem 2
forskellige joystick.
Desuden gøres monteringen af betjeningsdelen meget lettere
pga. de kompakte indbygningsmål. I moderne traktorer er der ofte
begrænsede muligheder for indbygning af ekstra betjeningsdele i
kabinen. Det fører ofte til, at flere betjeningselementer kun kan
anbringes, så de er besværlige at betjene.

CAN-bus-styring

Bagmonteret armklipper type
GHA 600 P

Tekniske data for parallelogram armklipper
Rækkevidde

op til 6,0 m*

Sving frem

op til 2,5 m

Svingområde

90° bagud

Montering

3-punktsophæng i bag

Drift

bageste PTO udtag med kraftig
aksialhydraulik

Styring

- proportionalstyring med een hånd
- aflastning type Mähtronic (opt.)

Tilkobling

elektrisk ind-/udkobling

Kombinationsdrift

kombineret klipning med
rabatklipper er mulig

Slagleklipper MK 1200 plus
Arbejdsbredde
max. emnetykkelse

GHA 600 P

1.200 mm
20 mm

Grenskærer FSG 2000
Arbejdsbredde

2.000 mm

max. emnetykkelse

150 mm

Ukrudtsbørste WKB

750 mm

Spørg efter yderligere redskaber fra vort omfangsrige program.

Den bagmonterede armklipper GHA 600 P i arbejde uden frontklipper
Importør

Rækkeviddediagram GHA 600 P
Producent

MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG
Gewerbestraße 8
77728 Oppenau
Deutschland
Tel. +49 7804 913-0
Fax +49 7804 913-163
E-Mail info@mulag.de
Web www.mulag.de
*Alle rækkeviddemål er max. mulige målt fra midte traktor monteret med 1,2 m redskab.

© MULAG Fahrzeugwerk Heinz Wössner GmbH u. Co. KG // Änderungen vorbehalten, Dok 0615_368

GHA 600 P og MRK 300G i transportstilling.

Redskaber

