XT 390 LAUTASNIITTOKONEET
Koneen asennon näyttö
• helpottaa nostolaitteen korkeuden
säätöä
• nähtävissä helposti ohjaamosta

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

NIITTOKONEET

• nostettava päätysuoja pienentää
kuljetuskorkeutta

*lisää sivuilla 10 - 11

Varoituskyltit ja LED-valot
vakiovarusteena

teräpalkki

125° kääntö kuljetusasentoon
• pienentää kuljetuskorkeutta
• vakaa kuljetuksessa tasapainotetun
painopisteen ansiosta
• parempi näkyvyys sivupeileistä

Hydropneumaattinen jousto
• innovatiivinen hydropneumaattinen
kevennysjärjestelmä
• integroitu hydrauliseen
laukaisulaitteeseen ja nostosylinteriin
• hallinta ohjauspaneelista traktorin
ohjaamosta

Ainutlaatuinen hydraulinen laukaisulaite
• hydraulinen laukaisulaite on integroitu
nostojärjestelmään ja koneen runkoon
• teräpalkin ensimmäinen lautanen kääntyy
yli 50cm ja nousee vähintään 30 cm
(markkinoiden laajin kääntö)
• teräpalkki palautuu automaattisesti
työasentoon

Seisontatuet
• Vakiona neljä seisontatukea
helpottavat koneen pysäköintiä
kuljetusasennossa
• huomattava tilan säästö

XT LAUTASNIITTOKONEIDEN MUUT EDUT
Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalakset (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai
kaksoiskorotetut liukujalakset (leikkuukorkeus 8 - 12 cm)
- erinomainen maanpinnan seuranta: + / - 32°

Helppo käyttö

- automaattinen päisteajon lukitus
- hydraulinen nosto päisteessä ja kuljetuksessa
- säädettävät vetotapit eri tyyppisille traktoreille
- KENNFIX hydrauliikkaliitin
- joustava hydropneumaattisen jouston säätö ohjauspaneelista, traktrorin ohjaamosta
vakiovarusteena
- 125° kuljetusasento
- pysäköinti kuljetusasennossa on mahdollista neljän seisontatuen ansiosta
- vaatii vähemmän säilytystilaa

Huolto ja varaosat

- pienet käyttökustannukset
- käyttäjä itse voi tehdä useimmat huoltotyöt

Käytössä testattu rakenne

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

LISÄVARUSTEET
Instep lautaset

(lisää sivuilla 16 - 17)
Korokejalakset
Kaksoiskorokejalakset
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Kahden karhon teräpalkki

NIITTOKONEET

NOSTOLAITENIITTOKONE

XT 390

•
teräpalkki
• keskijousitus
Vakiovarusteet:
PerfectCUT teräpalkki ja nopea terän vaihtojärjestelmä • Innovatiivinen hydropneumaattinen laukaisulaite • Ohjauspaneeli
•

järjestelmä • Karkaistut liukujalakset • Jalaksissa kulutuslevyt • Karhon leveyden säätö • Säädettävät

vetotapit • Kannatinketju • Nivelakseli • Säädettävät seisontatuet • Varoituskyltit ja LED-valot • Teränvaihtotyökalu
• KENNFIX hydrauliikkaliitin

XT 390
Työleveys [m]

3,90

Kuljetusleveys / -korkeus [m]

2,60

Karhon leveys [m]

2,40 - 2,65
1 x 2-toiminen

Työteho [ha/h]

~ 4,50

Lautaset [kpl]
Terät [kpl]

9 / 18

Kierrosnopeus

1000

Nostolaite Kat.

II / III

Tehontarve [hv]

yli 100

Paino [kg]

1290

Nivelakseli

traktori-niittokone: ylikuormakytkin + kitkakytkin; sisäänrakennettu: ei kytkintä

Kuminen karhonohjain [kpl]

1

2 vuoden takuu

TEKNISET TIEDOT

Hydrauliikkaliittimet
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