
Veelzijdige en zware klepelmaaiers.
Klaar voor de zwaarste klus rond uw boerderij.“ “

UITSTEKENDE CAPACITEIT
De verzwaarde klepelmaaiers serie KT hebben een grotere 
doorvoeropening voor intensiever gebruik, het bewerken van 
langer materiaal, dichtere begroeiingen, maïsstengels etc.

Zij zijn bedoeld voor de professionele gebruikers die een 
veelzijdige en betrouwbare machine nodig hebben, welke zelfs bij 
zwaar werk een uitstekende prestatie levert en weinig onderhoud 
vraagt. 

HEAVY 
DUTY
FLAIL 

MOWER

KT Series



 

Tekst 1 - 9/12 pt - light

EXTRA’S
• Front model
• 3D-Flex front model 
• Parallellogram-type verstek (mechanisch of 

hydraulisch)
• 2,2 kg universele klepels
• 2,7 kg Combi-klepels
• Pro-fix klepelophanging
• Slijtplaten 

INSTELBARE ACHTERKLEP
Een in verschillende posities instelbare achterklep is 
standaard. Deze klep maakt het mogelijk de uitworp en 
kneusintensiteit van het maaisel te beïnvloeden.

GETROKKEN FRONT UITVOERING
Door zijn unieke ophanging gedraagt de frontuitvoering van 
de “PERFECT” klepelmaaier zich als een getrokken machine 
en van zij zich onafhankelijk van de tractor aanpassen.
Voor combinatie met een ploeg levert PERFECT haar 
speciale 3-D flex aanbouwbok.

De looprollagers zijn aan de buitenkant gemonteerd voor
snel en eenvoudig onderhoud. Deksels beperken het
intreden van vuil en vocht, waardoor de levensduur van
de lagers aanzienlijk wordt verlengd.

De speciale 0,9 kg klepels leveren een nette, rechte snede. 
De klepels zijn met zware bouten en verwisselbare busjes
aan de tweemaal electronisch gebalanceerde klepelas 
gemonteerd. 2,2 kg universele klepels of Combi-klepels zijn 
optioneel leverbaar.

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

Technische gegevens KT-245 KT-270 KT-300 KT2-320
Werkbreedte  (cm) 245 270 300 320
Toerental:
- aftakas  (opm) 1000 1000 1000 1000
- klepelas  (opm) 2100 2100 2100 2100
Benodigd aftakasvermogen, min.  (kw/pk) 40/55 48/65 55/75 62/85
Klepels standaard 0,9 kg / 2,2 kg  (aantal) 24/16 28/16 32/18 32/20
Totale breedte (cm) 274 299 329 349
Hefinrichting tractor  (cat) II II II II
Gewicht  (kg) 900 970 1030 1320
Verstek vanuit midden tractor, standaard vaste bok  (cm) 143 168 150 160
Hydraulisch verstek  (optie)
• minimum  (cm) 115 140 122 132
• maximum  (cm) 172 197 180 190
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