Innovativ redskabsteknik for vejvedligeholdelse

Autoværnsklipper

MRS 300

MULAG Autoværnsklipper MRS 300
Let en-mandsbetjening
Effektivt hydrauliksystem
Nem ud og sammenklapning
Hastigheden hvormed undvigemanøvren gennemføres
kan indstilles trinløst fra styreboksen. Automatisk
redskabsaflastning sørger for, at redskabets tryk på
overfladen er ganske let. Sikkerhedsrotorens særlige
opbygning reducerer faren for stenslagsskader til et
minimum.

Vejvedligeholdelse – let og fleksibelt

CAN-bus-styring

Vores rabatklipper er ideel for en-mandsbetjening
– specielt i kombination med en armklipper
monteret mellem traktorens hjul. Kantklipperen kan
bruges både i højre- og venstre side. Kantklipperen
drives ved hjælp af traktorens front PTO.

De enkelte komponenter
kommunikerer med
hinanden over CAN-bus
systemet og styreblokken.

Monteringen på traktoren sker i traktorens frontlift
eller ved hjælp af en frontplade kat. 3 monteret i
traktorens front. En effektiv aksialhydraulik driver
klippehovedet.
Rabatklipperen er ideel for klipning af græs tæt på
vejen. På grund af den lave byggehøjde er klipperen
særdeles velegnet til klipning under autoværn.
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MRS 300 rotorer
Vores rabatklipper MRS 300 kan valgfrit udstyres med 2 succesfulde
knivbjælkekoncepter nemlig: med den prisbelønnede sikkerheds rotor
med nye optimerede egenskaber, eller med den normale rotor med
interessante egenskaber, der vil overbevise Dem.

Sikkerhedsrotor

1,2 m
200 mm
18 Styk
4800 RPM

Minimerer stenslag grundet specialopbygning – det
forhøjer arbejdssikkerheden enormt
Færre tandelementer = færre sliddeleomkostninger
ændret tandstigning: nu 18 i stedet for 24 segmenter
Levetiden er betydeligt forhøjet ved brug af specielt
hærdet materiale
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Arbejdsbredde
Spiralstigning
Tandsegmenter
Omdrejninger

Arbejdsbredde
Antal knive
Omdrejninger

1,2 m
24 Styk
3000 RPM

Stor sikkerhed mod stenslag vha. et nyt koncept med
robuste slagler
Fint klippebillede med fint fordelt udkast af græsset
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MULAG – svaret på alle spørgsmål vedr. vejvedligehold

Det gennemtænkte koncept, MULAG rabatklippere fleksible og hurtige, løser alle Deres opgaver vedrørende
vejvedligehold.

Den høje kvalitet i forarbejdningen forhindrer lange
opholds- og reparationstider. Vi tilbyder Dem overbevisende
løsninger for vejvedligehold.

Tekniske data for MRS 300
frontlift kat.2(3-punkt)

Rækkevidde

3,0 m højre eller venstre side

Drift

PTO i front

Totalvægt

ca. 730 kg (inkl. slagleklipper).

Rotor til - fra

elektrisk med sikkerhedsstop
i ca. 4 sekunder (option)

Styring

- elektro-hydraulisk med
automatisk aflastning af klipper

Autoværnsklipper MRS 300 i transportstilling

- vejafhængig sensorautomatik
med automatisk tilpasning til
konturerne
- automatisk ind- og udpakning
MRS 300 i kombination med en MHS 800
Standard bliver MRS 300
monteret
i
3punktsophænget i front af
traktor.

MRS 300

Hvis der allerede er monteret
en frontplade på traktoren
kan MRS 300 også monteres
ved hjælp af en MULAG
adapterplade.

Rækkeviddediagram på MRS 300

Importør

Producent
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