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YKSIROOTTORISET KARHOTTIMET 
Z -MALLISTO

Z-MALLISTON KARHOTTIMEN MUUT EDUT
Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

Helppo käyttö

Huolto ja varaosat

Käytössä testattu rakenne

- piikin varren muotoilu ja kiinnitys roottoriin vaikuttavat karhon muotoiluun
- tarkka materiaalin nosto sekä käsittely piikkien muodon ja profiilin ansiosta
- telirunko varmistaa erinomaisen maanpinnan seurannan
-  suojien ansiosta ei piikkien hävikkiä
-  korkeuden säätö pehmeille tai koville pelloille
-  kevyt rakenne
 - matala pintapaine maalle

- piikin varsien kuljetusteline
- erinomainen maanpinnan myötääminen 
- helppo kuljetus taitettavien suojien ansiosta

- alhaiset käyttökustannukset
- käyttäjä itse voi tehdä useimmat huoltotyöt

- yli 10 vuoden kokemus karhottimien valmistuksesta
- 2 vuoden tehdastakuu

Tukipyörät

LISÄVARUSTEET

Tukivarsi
• tasapainottaa konetta  

työn aikana

Telipyörät 
• parempi maan myötääminen

Karhonohjainverho
• taitettava
• karhon leveyden säätö

Piikin varsien kuljetusteline

Vetorunko
• keinuva, hyvä maan- 

pinnan myötääminen
• kääntyy ajon  

helpottamiseksi 
  

Varoituskilvet ja valot maantieajoon*
*Z-410 lisävaruste

Öljykylpyinen vaihteisto
• hiljainen
• huoltovapaa

Korkeuden säätökahva
• portaaton korkeuden säätö  

on mahdollista ohjaamosta 
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Vakiovarusteet: 
Öljytäytteinen kulmavaihde (Z-470 rasvavoideltu)  •  Kääntyvä vetorunko  •  Piikin irtoamissuoja  •  Karhon leveyden säätö  
•  Työkorkeuden säätö  •  Irrotettavat varret kuljetukseen  •  Karhonohjainverho  •  Tukipyörät edessä (Z-470)  •  Varoituskilvet  
ja valot maantieajoon (Z-440 ja Z-470)  •  Telipyörät  •  Nivelakseli  •  Rajoitinketju
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Typ Z - 410 Z - 440 Z - 470

Työleveys [m] 4,10 4,40 4,70

Karhonleveys [m] 0,80 - 1,50

Kuljetusleveys [m] 3,30 3,60 3,80

Kuljetusleveys ilman varsia [m] 1,90 2,10 2,30

Työteho [ha/h] ~ 4,50 ~ 5,00 ~ 5,60

Varsien määrä [kpl] 11 13

Roottorin halkaisija varsien kanssa [m] 3,30 3,60 3,80

Piikkien määrä [kpl/varsi] 4

RPM* 540

Nostolaitteen Kat. II

Tehon tarve [hv] yli 40 yli 45 yli 50

Renkaat 16 x 6,5 - 8

Paino [kg] 590 750 820

Nivelakseli traktori-pöyhin: ylikuormakytkin

YKSIROOTTORISET KARHOTTIMET
Z -MALLISTO


