Slaghack Trident Spearhead

Slaghack Spearhead Trident 2000 - 2800 HD, mekanisk
Användningsområde:
• Parker
• Grönytor
• Trädesmarker
Produktfördelar:
• Front- och bakmonterad
• Dubbel spiralrotor
• Låga underhållskostnader

Trident HD slaghack med mekanisk drivning fyller många professionella behov tack vare sin robusta uppbyggnad,
dessutom ger den perfekt finish med lågt effektbehov. Trident HD är utrustad med spiralrotor med multislagor
som ger 50 procents överlappning. Rotorn ger mycket jämn rotorbelastning och hög arbetshastighet. 3-punkts
upphängning (Kat. 2) är standard. 3-punktsfästet kan även vändas för frontmontering. Standardutrustad med
mekanisk drivning via fyra kraftiga kilremmar samt PTO med frihjulskoppling. Genom att skifta plats på remskivorna ändras varvtalet från 540 rpm. till 1 000 rpm. Mekanisk sidoförskjutning 700 mm, gummiduk fram, 170
mm stödrulle och dubbelhuv ingår. Justerbara stödhjul och hydraulisk sidoförskjutning är tillval. För att uppnå
ett bra klippresultat ska klipprotorn snurra med 2300 rpm och beroende på vilket PTO-varvtal bäraren har så
anpassas detta genom olika storlekar av remskivor, därför är det viktigt att ange vilket PTO-varvtal bäraren har
vid beställningen samt typ av slaga, se katalog sida 71-72.

Beskrivning
Trident 2000 HD Trident 2500 HD Trident 2800 HD
Arbetsbredd (m)
2,0
2,5
2,8
Transportbredd (m)
2,3
2,8
3,0
Vikt (kg)
760
840
890
Effektbehov (hk)/Växellådor (hk)
50-90/125
60-100/125
70-110/125
Antal slagor
48
60
66
Pris
95 300 SEK
98 300 SEK
101 300 SEK
Extrautrustning
Hydraulisk sidoförskjutning 700 mm			
14 400 SEK
2 st justerbara stödhjul			
12 100 SEK
Gummiskydd bak			
3 500 SEK
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Slaghack Trident Spearhead

Slaghack för proffs – Spearhead Trident

Spearhead Trident är en serie slaghack som mer än väl täcker alla behov av effektiv och ekonomisk bearbetning
av olika grönytor. Trident Park är specialanpassad för underhåll av exempelvis park- och idrottsanläggningar där
kompakttraktorer används. Genomgående för hela Tridentprogrammet är låga underhållskostnader och ett klipp
resultat helt i klass med cylinderklippare. Flexibiliteten är imponerande och kombinationsmöjligheterna erbjuder
en lösning som fyller alla professionella användares behov.

Välbalanserad spiralrotor
Parallellupphängning
Spiralrotor innebär mindre vibrationer För montage på lastmaskiner.
och högre driftsäkerhet.
Slaga utvecklad
speciellt för
fotbollsplaner
där det krävs en
perfekt finish.

Transportläge
Snabb hydraulisk uppfällning till
säkert transportläge.

Robust allround
slaga med lång
livslängd.

Enkel höjdjustering
Som extrautrustning kan hydraulisk
höjdjustering monteras.
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