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 HINATTAVIEN KDC NIITTOKONEIDEN EDUT

HINATTAVAN KDC NIITTOKONEEN MUUT EDUT
Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

Helppo käyttö

Huolto ja varaosat

Käytössä testattu rakenne 

Maanviljelijöiden luottamus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalakset (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai 

kaksoiskorotetut liukujalakset (leikkuukorkeus 8 - 12 cm)
- täydellinen maanpinnan seuranta myös epätasaisessa ja jyrkässä maastossa
- leveiden renkaiden ansiosta pienempi maanpinnan painuminen

- hydraulinen taitto päisteessä ja kuljetuksessa 
- mekaaninen kuljetuslukitus
- taitettavat sivusuojat helpottavat kuljetusta
- KENNFIX hydrauliikkaliitin
- kierrosnopeuden muutos vaihteistoa kääntämällä 180°
- vakaa kuljetus leveiden renkaiden ansiosta
- karhonohjaimilla helppo rivin muotoilu

- alhaiset käyttökustannukset
- käyttäjä itse voi tehdä useimmat huoltotyöt

- yli 20 vuoden kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- 2 vuoden tehdastakuu

-  yli 600 KDC niittokonetta käytössä eri puolilla maailmaa 

Tukijouset
• Hyvä maanpinnan seuranta 

epätasaisella maalla ja rinteessä
• tasainen tuenta koko teräpalkin 

leveydellä - säädettävä maahan 
kohdistuva paine

Kaksinopeuksinen kulmavaihde
• mahdollistaa koneen käyttämisen 

540 tai 1000 rpm kiertämällä 
vaihteistoa 180º

Käytön voimansiirto
• Nivelakseli asennettu 

vetopuomin sisälle – suojaa 
vahingoittumiselta ja säältä

Vetopuomi
• keskikiinnitteinen
• mahdollistaa niiton traktorin 

molemmin puolin 
• hyvä ajettavuus tiukoissa 

käänteissä 

LISÄVARUSTEET

Suojat
• korkeuden säätö helpottaa huoltoa
• suojapeite - estää kivien sinkoutumisen
• säänkestävä
• taitettava sivusuoja pienentää 

kuljetusleveyttä

teräpalkki

Instep lautaset Korokejalakset

Kaksoiskorokejalakset

Kytkentä
• kiertyvä kiinnityspiste takaa 

hyvän ohjattavuuden

Leveät pyörät 340 / 55 - 16
• vakaa työskennellessä ja kuljettaessa
• vähentää maahan kohdistuvaa painetta
• renkaiden erityisprofiili suojaa 

maanpintaa vaurioilta



2 
vu

od
en

 t
ak

uu
NI

IT
TO

KO
NE

ET

Vakiovarusteet:  
PerfectCUT teräpalkki terän pikakiinnitysjärjestelmällä  •   järjestelmä  •  Karkaistut lautaset   •  Vaihdettavat 
kulutusjalakset  •  Tukijouset  •  Niittokorkeuden säätö  •  Karhon leveyden säätö  •  Nivelakseli  •  Teränvaihtotyökalu 
• Hydrauliikkasylinterit  •  KENNFIX hydrauliikkaliitin
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   KDC 300 KDC 340    KDC 390 KDC 430

Työleveys [m] 3,00 3,40 3,90 4,30

Kuljetusleveys  [m] 3,00 3,50 3,90 4,30

Karhon leveys [m] 1,30 - 1,50 1,80 1,30 - 1,50 1,80

Hydrauliikkaliittimet 1 x 1-toiminen  1 x 2-toiminen

Työteho [ha/h] ~ 3,50 ~ 4,00 ~4,50 ~4,90

Lautaset [kpl] 
 Terät  [kpl]

7 / 14 8 / 16 9 / 18 10 / 20

Renkaat 340 / 55 / 16 400 / 55 / 15

RPM 540 / 1000

Nostolaitteen Kat. II

Tehontarve [hv] yli 80 yli 90 yli 100 yli 110

Paino [kg] 1650 1755 2040 1850

Nivelakseli traktori -niittokone: kitkakytkin,  
sisäänrakennettu: 1. ei kytkintä, 2. ylikuormakytkin, 3. ylikuormakytkin, 4. laajakulma U-liitin

HINATTAVAT NIITTOKONEET 
KDC

• teräpalkki
• hinattava malli


