
Portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 – 7 cm)

- Koneen asettaminen vakiona korkeudelle 4,5 cm (2°:sta 0°:aan) mahdollistaa niittokoneen ihanteellisen säätämisen työoloihin
(korokejalakset mahdollistavat leikkuukorkeuden jopa 12 cm)
- Niittokorkeuden asianmukaisella säätämisellä (suositeltava vähintään 6 cm) on suuri vaikutus heinän laatuun ja seuraavien satojen tilaan, korkeuteen 
ja määrään:
- Pidemmät varret n. 7 cm vähentää rehun saastumisriskiä muilla koneilla (pöyhin, karhotin, paalain), koska etäisyys maahan on pidempi
- Liian lyhyeksi leikattu (alle 5 cm) heikentää satoa ja vähentää uuskasvua sekä pienentää seuraavien satojen määrää ja alentaa ravintoarvoa.

Rakenne
• kestävä, vahva ja luotettava 
• täysin ympärihitsattu
• paksu, 6 mm teräskotelo

Karkaistut lautaset
• erikoismuotoilu parantaa materiaalin 

virtausta ja pienentää tehontarvetta
• erinomainen kulutuksen kestävyys
• helppo vaihtaa

Karkaistut terän kiinnitystapit
• pitkät huoltovälit
• tarvittaessa helppo vaihtaa

Vaihdettava suojalevy
• teräpalkin lisäsuoja

Karkaistut liukujalakset
• suojaa teräpalkkia alapuolelta 
• pienentää niiton vastavoimia
• muotoilu parantaa rehun puhtautta

Karkaistut kulutusjalakset
• kovaa puristettua terästä
• suojaa liukujalasta kulumiselta
• vaihdettavissa korokejalaksiin
• nopea ja helppo vaihtaa

ERINOMAINEN NIITTO KAIKISSA OLOSUHTEISSA
TERÄPALKKI

Korokejalakset (lisävaruste)
• nostaa niittokorkeuden (6-12 cm)
• karkaistu, valmistettu korkealuokkaisesta 

teräksestä
• nopea ja helppo asentaa



Keskitetty terän kiinnitin
• muotoilu mahdollistaa perusteelliseen 

puhdistamisen
• karkaistua korkealuokkaista terästä
• 360° vapaa pyörintä
• nopea ja helppo vaihto

360°

Lautasyksikkö varustettu
järjestelmällä
• hammaspyörän lisäsuojaus
• hammaspyörät teräpalkin sisäpuolella
• vahvat, suojatut laakerit
• nopea ja helppo yksikön vaihto jopa pellolla
• uudelleen käytettävissä kiilan vaihdon jälkeen

25 mm vahvat hammaspyörät
• suojattu                            järjestelmällä
• hyvä kulumisen kestävyys
• takaa täydellisen voimansiirron
• täydellinen 4 hampaan kosketus
• hiljainen melutaso

Teränvaihtotyökalu
• nopea ja helppo terän vaihto

Karkaistut terät (L=110 mm)
• takaa korkean laadun
• nopea terän vaihto

Karkaistu teräpidike
• uudistettu pidikkeen muotoilu 

parantaa terän paikallaan pysymistä
• Geomet® pintakäsittely parantaa 

kulutuskestävyyttä

suojausjärjestelmä
• murtokiilasuojaus vakiovarusteena
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SAATAVILLA SEURAAVISSA MALLEISSA:
KDT, KDTC, KT, XT, KDC, KDF, KDD, KDD-R




