NIITTOKONEET

KT LAUTASNIITTOKONEIDEN EDUT

*lisää sivuilla 10 - 11

teräpalkki

Keskikiinnitteinen teräpalkki
• tasainen painon jakautuma koko
teräpalkin pituudelta
• erinomainen maanpinnan muotojen
seuranta epätasaisella maalla

Maanpaineen säätöjärjestelmä
• säädettävä niittoyksikön tuenta
- tehokas maanpinnan seuranta
• tukijouset vakiovarusteena
• hydropneumaattinen (lisävaruste)

KENNFIX
hydrauliikkaliitin

Turvakaari ja suojat
• nostettavissa ylös huoltoa
varten
• suojapeite estää kivien
sinkoutumisen
• säänkestävä

• nostettava päätysuoja pienentää
kuljetuskorkeutta

Hydraulinen laukaisulaite
• suojaa konetta vauriolta
• esteeseen osuessa kone taittuu 24° ja
samanaikaisesti nousee noin
50 cm ylöspäin

Patentoitu lukitussalpa
• ainutlaatuinen mekaaninen ratkaisu
• luotettava ja helppokäyttöinen
• kolme toiminnon tilaa:
- kuljetus, työ, säilytys

KT LAUTASNIITTOKONEIDEN MUUT EDUT
Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalakset (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai
kaksoiskorotetut liukujalakset (8 - 12 cm)
- erinomainen maanpinnan seuranta: +/- 24 astetta

Helppo käyttö

- automaattinen päisteajon lukitus
- hydraulinen nosto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- säädettävät vetotapit eri tyyppisille traktoreille
- KENNFIX hydrauliikkaliitin
- portaaton hydropneumaattisen kevennyksen säätö ohjauspaneelista
- kolme kuljetusasentoa: pystyssä traktorin sivulla, pystyssä traktorin takana, vaakasuorassa
traktorin takana (vain lyhyitä matkoja)
- säilytys kahdessa asennossa on mahdollista

Huolto ja varaosat

- pienet käyttäjäkustannukset
- käyttäjä voi tehdä itse useimmat huoltotyöt

Testattu rakenne

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

Maanviljelijöiden luottamus

- yli 1 500 KT -lautasniittokonetta käytössä eri puolilla maailmaa

LISÄVARUSTEET
Hydropneumaattinen kevennys
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(lisää sivuilla 16 - 17)
Instep lautaset

Korokejalakset

Kahden karhon teräpalkki (vain

Varoituskilvet ja

Kaksoiskorokejalakset

tehdasasennuksena, KT 341)

valot maantieajoon

NIITTOKONEET

LAUTASNIITTOKONEET
KT
•

teräpalkki

Vakiovarusteet:
PerfectCUT teräpalkki ja nopea terän vaihtojärjestelmä •
järjestelmä • Karkaistut liukujalakset • Kulutuslevyt
jalaksissa • Hydraulinen laukaisulaite • Hydrauliikkasylinteri • Keskitetty jousto • Tukijouset • Leikkuukorkeuden säätö
• Karhon leveyden säätö • Lukitussalpamekanismi (päisteajo, kuljetus ja säilytys) • Säädettävät vetotapit • Kannatinketju
• Nivelakseli • Teränasennustyökalu • Kaksi säädettävää seisontatukea

KT 261

KT 341*

Työleveys [m]

2,60

3,00

3,40

Kuljetusleveys / -korkeus [m]

2,00 / 3,10

2,00 / 3,50

2,00 / 4,20

Karhon leveys [m]

1,50 - 1,90

1,90 - 2,30

2,30 - 2,80

2 x 1-toiminen + 1 x 2-toiminen

Työteho [ha/h]

~ 2,80

~ 3,50

~ 4,00

Lautaset [kpl]
Terät [kpl]

6 / 12

7 / 14

8 / 16

RPM

540 (1000 - lisävaruste)

Nostolaite Kat.

II

Tehon tarve [hv]

yli 70

yli 80

yli 90

Paino [kg]

1000

1060

1130

Paino H-malli [kg]

955

1015

1090

traktori - niittokone: ylikuormakytkin, sisäänrakennettu: ei kytkintä

Nivelakseli
Kuminen karhonohjain [kpl]

2 vuoden takuu

Hydrauliikkaliittimet

TEKNISET TIEDOT

KT 301

1

2
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