Innovativ redskabsteknik for vejvedligeholdelse

Bagmonteret armklipper

GHA 700

med rabatklipper MRK 300G

Bagmonteret armklipper GHA 700
Stor rækkevidde
Høj arbejdshastighed
Mange indsatsmuligheder
Optimalt udsyn til klipperen
Fri anhængerkobling

Ergonomisk indrettede betjeningsdele

Let- og fleksibel vejvedligeholdelse
Armklipperen type GHA 700 bliver monteret i traktorens
bageste 3-punktsophæng med specialarme og fangkroge.
Rækkevidden er henholdsvis 6,8 m eller 7,8 m med teleskop.
Klipperen kan arbejde i både højre og venstre side.
Armklipperen drives af et kraftigt hydraulikanlæg som trækkes af
traktorens PTO.

Autoværnsklipper MRK 300 G

MRK 300G opnås et

påbygningsmål under 3,5 m (afhængig af traktortype)
Klipperen kan udstyres med 2 forskellige rotorer, der
allerede har bevist sine evner og er etableret på
markedet. Via aftasterbøjle drejer klipperhovedet
uden om forhindringer, så som kantpæle, vejskilte
mm.

Techniske data
Rækkevidde

op til 3,0 m

Drift

front PTO

Specialiteter

- elektro-hydraulisk med automatisk aflastning af klippehoved
- vejafhængig automatik med automatisk tilpasning til konturerne
- automatisk ind- og udpakning
- sikkerhedsrotor eller slagleklipper

Førerens synsfelt

Armklipperen type GHA 700 er udstyret med sensorer såvel i
svingfunktionen som i udlæggerarmen. Derved forhindres kollision
med kabinen.

Armklipperen med redskab svinges let fremad og giver et
optimalt overblik for føreren. Tilpasning af klipperens 90°
indstilling i forhold til kørebanen (klippeposition) sker fuldautomatisk og uafhængigt af armklipperens startvinkel.

Bagmonteret armklipper GHA 700
Teckniske data
Rækkevidde

højre og venstre 6,8 m/7,8 m (teleskop)

Armens sving

270° højre-/venstre

Armsystem

3-delt

Påbygning

bagerste 3-punktsophæng

Drift

bagerste PTO og aksialt
hydrauliksystem

Styring

- en hånds betjent styring
- armaflastning type m|tronic (option)

Rotor

elektrisk ind-/ud kobling

ind/ud
Drejemulighed (opt.)

hydr. drej af redskaber op til 240°

Tilt og sving (option)
ASA

tiltvinkel 50° (venstre og højre)
Automatisk indstilling af klippevinkel

Kombineret drift

kan kombineres med en rabat-

I transportstilling lægges armklipperen hen over kabinen og ned i en aflæggerholder.

GHA 700

klipper
Features

- fri anhængerkobling
- kan hæves over forhindringer på 3 m

Arbejdsredskaber*
Arbejdsbredde

1.200 mm

max. tykkelse af emner

20 mm
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Slagleklipper type MK 1200

Grenskærer FSG 2000
Arbejdsbredde

2.000 mm

max.

Rækkeviddediagram for GHA 700
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