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Tekniske data PS 200 
M1

PS 300 
M1

PS 500 
M1

         Arbejdsbredde ca. m 1,00 - 8,00 1,00 - 8,00 1,00 - 8,00
       Udgave styrermodul 3.2 5.2 5.2

                     Højde ca. cm 100 110 117

                   Bredde ca. cm 70 77 80

                     Dybde ca. cm 88 100 122

         Beholderindhold ca. l 200 300 500
  Vægt ca. kg 60 70 103

Varenummer 921202210 921202153 921202090

Pris kr. 27.975,00 33.320,00 41.670,00

Leveringsomk. kr. 500,00 500,00 500,00

Tekniske data Universalspreder. 
“Classic-Plus”

Arbejdsbredde ca. m 2,00 - 24,00

Højde ca. cm 90

Bredde ca. cm 52

Dybde ca. cm 60

Beholderindhold ca. l 105

   Vægt ca. kg 30

Varenummer 921201191

Pris kr. 10.690,00

Leveringsomk. kr. 100,00

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

SAPHIR APV EFTERSÅNINGSMASKINER 

APV-pneumatisk såmaskine

Ved kun en tidsbesparende arbejdsgang kan 
jorden både bearbejdes og samtidig blive 
tilsået. På grund af sin minimale vindfølsomhed 
og præcise såsædsfordeling sikrer maskinen et 
målrettet og bedre resultat. Med den elektrisk 
styrede såaksel, som regulerer udsåningsmæng-
den  trinløst, er det muligt at udlægge den 
ønskede mængde af alle udsåningsarter.

Standard udstyr
· Præcis og ikke vindfølsom såsædfordeling
· Komplet såmaskine med slanger
· Doseringsvalse til finsåning, omrøring til græs
· Doseringsvalse til større frø m.m.
· komplet kabelsæt
· Blændplade
· 8 udgange inkl. slanger og spredeplader
· Egnet til udbringning af: mellemafgrøder, græsfrø,
   underudlæg, eftersåning, sneglekorn og lignende størrelse
   granulater

Grundfunktioner for styremodul
· Styring af såaksel
· Blæserovevågning 
· Elektronisk justerbar mængderegulering
· Elektronisk overvågning af spredning
· Udtømningsfunktion
· Funktion „Automatisk udsåningsprøve“

Ekstra udstyr
Forlængerkabel 5m
til modul 3.2 921201471 kr. 710,00
til Modul 5.2 921202063 kr. 965,00

7-polet stik 
Med det 7-polede kabel kan sprederen forbindes med trak-
toren. Ved at forbinde spreder og traktor er det muligt, at få 
vist den nøjagtige kørehastighed på styremodulet. Modulet vil 
samtidig automatisk regulere såakslens omdrejningshastighed 
så udsåningsmængden tilpasses traktorens hastighed. Derved 
overholdes den ønskede mængde pr. hektar altid. De tekniske 
krav til traktoren bør 
undersøges før bestilling.
til Modul 5.2 921202027   kr. 1.005,00

Radar- + liftsensor 
Med liftsensoren til- og frakobles såakslen automatisk ved 
henholdsvis sænk- eller hævning af såmaskinen. 
Radarsensoren registrerer hastigheden af køretøjet og
regulerer dermed automatisk såakslens  omdrejnings-hastighed-
en og udbringningsmængde.
til Modul 5.2 921202034 kr. 10.330,00

Ekstra funktioner for styremodul 5.2
ved PS 300 + PS 500
· Total timetæller og daglig timetæller
· Total hektarmåler og daglig hektarmåler
· Visning: kg/ha
· forskellige sensorer kan tilsluttes

Ekstra udstyr
Forlængerkabel
5 m til Classic  921200217 kr. 585,00

APV-universalspreder „Classic-Plus“

APV-universalspreder er ideel til udlægning af 
mellemafgrøder, græsfrø, underudlæg, snegle-
korn og lignende størrelse granulater. 
Arbejdsbredden kan trinløst tilpasses den enkel-
te opgave. På samme måde kan doseringsspjæl-
det justeres til den ønskede  udsåningsmængde.

Standard udstyr
· Elektrisk styremodul med stålholder til montage i førerhuset
· Elektrisk drevet spredeskive med stilbare spredevinger
· Spændestifter til forbedring af omrøring ved græsfrø
· Komplet kabelsæt
· Åbning til udtømning af restmængde
· Ledeplader, topstangsbeslag  og påbygningsbeslag / plade
med modstykke (til mont. på f.eks. hulbum) 

· Egnet til udlægning af: mellemafgrøder, græsfrø, underudlæg,
   sneglekorn og lignende størrelse granulater
· Stor påfyldnigsåbning
· Udsåning stilbar med klapper

Funktion for styremodul
·  Styremodul til omdrejningsovervågning og
   omdrejningsmåling
· Overvågning af spredevinge
· Start automatik ved sammenrystet indhold
· Enkel regulering af spredebredden

Alle priser er ekskl. Moms og leveringsomkostninger. Helt eller delvis kopiering af dette materiale, er kun tilladt med skriftlig tilladelse.

Der tages forbehold for pris- og tekniske ændringer, taste- og trykfejl samt udsolgte eller udgåede vare



Tekniske data Z-300 Z-350 Z-410 Z-440 Z-470

      Arbejdsbredde ca. m 3,0 3,5 4,1 4,4 4,7
   Transportbredde ca. m 1,5 1,5 1,6 2,1 2,3

Antal rotor stk 1 1 1 1 1
Anbefalet PTO omdr. 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350

Dæk str. 15x6.00-6 15x6.00-6 15x6.50-6 16x6.50-8 16x6.50-8
     Kraftbehov 20 hk 20 hk 30 hk 45 hk 50 hk

Vægt ca kg. 310 340 550 740 780

Pris kr. 24.800,00 27.200,00 38.800,00 47.200,00 55.200,00

Leverings.omk kr. 1.500,00 1.500,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

SAPHIR ROTORRIVE
FRA 3,0 TIL 4,70 MTR - 1 ROTOR

* Central højderegulering
* Aftagelige rivearme
* Holder til rivearme
* Opklappelig skrådug
* Lukket kurveskive
* Støbt kurveskive

Saphir Rotorrive er en enkel 
og robust rotorrive, som fås i 5 
størrelser, hvoraf de 3 største har 
bogie hjulmontering som standard, 
hvilket sikrer mere rolig kørsel især 
på ujævne terræner.
Boogiemontering kan nu fås som
ekstraudstyr til Z-300 og Z-350.



Tekniske data P4-531 P6-650 P6-770

      Arbejdsbredde ca. m 5,3 6,5 7,70
   Transportbredde ca. m 3,0 3,0 3,0

Transporthøjde ca. m 2,7 3,6 4,0
Antal rotor stk. 4 6 6

Dæk str. 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6
     Kraftbehov 40 hk 50 hk 60 hk

Vægt ca kg. 655 840 990

Pris kr. 44.500,00 63.200,00 66.400,00

Leverings.omk kr. 1.500,00 1.500,00 1.500,00

SAPHIR ROTORVENDERE
FRA 5,3 TIL 7,70 MTR

For at sikre rent spredearbejde
langs nabomarken er
begge modeller udstyret med
hjul som kan skråt stilles uden
brug af værktøj.

Saphir liftophængte rotorvendere 
findes i 3 størrelser med henholdsvis 
4 og 6 rotorer. Maskinen sikrer
en god vending af afgrøden og laver 
et perfekt jævnt spredebillede.
Maskinen er konstrueret så den har 
en ekseptionel god tilpasning til 
terrænet.



Tekniske data P4-531 P6-650 P6-770

      Arbejdsbredde ca. m 5,3 6,5 7,70
   Transportbredde ca. m 3,0 3,0 3,0

Transporthøjde ca. m 2,7 3,6 4,0
Antal rotor stk. 4 6 6

Dæk str. 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6
     Kraftbehov 40 hk 50 hk 60 hk

Vægt ca kg. 655 840 990

Pris kr. 44.500,00 63.200,00 66.400,00

Leverings.omk kr. 1.500,00 1.500,00 1.500,00

SAPHIR ROTORVENDERE
FRA 5,3 TIL 7,70 MTR

For at sikre rent spredearbejde
langs nabomarken er
begge modeller udstyret med
hjul som kan skråt stilles uden
brug af værktøj.

Saphir liftophængte rotorvendere 
findes i 3 størrelser med henholdsvis 
4 og 6 rotorer. Maskinen sikrer
en god vending af afgrøden og laver 
et perfekt jævnt spredebillede.
Maskinen er konstrueret så den har 
en ekseptionel god tilpasning til 
terrænet.

            Tekniske data Z2-780

      Arbejdsbredde ca. m 7,2-7,8
   Transportbredde ca. m 2,9

Transporthøjde 4,10
Antal rotor stk 2

Dæk str. 16x6,5-8
     Kraftbehov 80 hk

Vægt ca kg. 2.040

Pris kr. 134.400,00

Leverings.omk kr. 2.500,00

SAPHIR STOR ROTORRIVE 
7,80 MTR - 2 ROTORER

* Central højderegulering
* Aftagelige rivearme
* Holder til rivearme
* Opklappelig skrådug
* Lukket kurveskive
* Støbt kurveskive
* Tvangsstyrede hjul
* 6 hjul under hver rotor
* PTO aksel med vidvinkel og
overbelastningskobl.
* Lysanlæg

Top-professionel storrive med 
to rotor som river til midterskår. 
Skårbredden kan let varieres 
mekanisk mellem1,5-2,0 mtr, men 
som ekstraudstyr kan den leveres 
med hydraulisk justering.
Riven er meget manøvredygtig da 
den har tvangsstyrede hjul som 
standard, og med 6 hjul under hver 
rotor har denne rive en utrolig god 
terræntilpasning.



            Tekniske data DUO 680 DUO 740

      Arbejdsbredde ca. m 3,4 - 6,8 3,4 - 7,4
   Transportbredde ca. m 3,0 3,0

Rotordiameter ca. m 3,0 3,0
Antal rotor stk 2 2

Dæk str. 18x8,7-8 18x8,7-8
     Kraftbehov 60 hk 60 hk

Vægt ca kg. 1.720 2.050

Pris kr. 124.000,00 151.200,00

Leverings.omk kr. 3.500,00 3.500,00

SAPHIR STOR ROTORRIVE
DUO 6,80 MTR OG 7,40 MTR 

* Central højderegulering
* Aftagelige rivearme
* Holder til rivearme
* Opklappelig skrådug
* Hydraulisk just. af skårbredde
* Lukket kurveskive
* Støbt kurveskive
* Bogiehjul under hver rotor
* PTO aksel

Top-professionel storrive med 2 
rotorer som kan lave 2 individuelle 
skår eller lægge 2 skår sammen til 
én side.
Afhængig af skårbredden er 
arbejdsbredden helt op til 
henholdsvis 15 og 16 meter.
Duo 680 ligger skår ud til venstre 
side hvorimod Duo 740 ligger skåret 
ud til højre.



            Tekniske data DUO 680 DUO 740

      Arbejdsbredde ca. m 3,4 - 6,8 3,4 - 7,4
   Transportbredde ca. m 3,0 3,0

Rotordiameter ca. m 3,0 3,0
Antal rotor stk 2 2

Dæk str. 18x8,7-8 18x8,7-8
     Kraftbehov 60 hk 60 hk

Vægt ca kg. 1.720 2.050

Pris kr. 124.000,00 151.200,00

Leverings.omk kr. 3.500,00 3.500,00

SAPHIR STOR ROTORRIVE
DUO 6,80 MTR OG 7,40 MTR 

* Central højderegulering
* Aftagelige rivearme
* Holder til rivearme
* Opklappelig skrådug
* Hydraulisk just. af skårbredde
* Lukket kurveskive
* Støbt kurveskive
* Bogiehjul under hver rotor
* PTO aksel

Top-professionel storrive med 2 
rotorer som kan lave 2 individuelle 
skår eller lægge 2 skår sammen til 
én side.
Afhængig af skårbredden er 
arbejdsbredden helt op til 
henholdsvis 15 og 16 meter.
Duo 680 ligger skår ud til venstre 
side hvorimod Duo 740 ligger skåret 
ud til højre.

            Tekniske data TANGO 730

      Arbejdsbredde ca. m 6,7 - 7,3
   Transportbredde ca. m 3,0

Rotordiameter ca. m 3,0
Antal rotor stk 2

Dæk str. 16x6,5-8
     Kraftbehov 60 hk

Vægt ca kg. 2.450

Pris kr. 167.200,00

Leverings.omk kr. 3.500,00

SAPHIR STOR ROTORRIVE
TANGO 7,30 MTR - 2 ROTORER 

* Central højderegulering
* Aftagelige rivearme
* Holder til rivearme
* Opklappelig skrådug
* Hydraulisk justering af skårbredde
* Lukket kurveskive
* Støbt kurveskive
* 6 hjul under hver rotor
* Lys anlæg
* PTO aksel

Tvangsstyrede bugserhjul gør denne 
rive meget manøvredygtig, og 6 hjul 
under hver rotor giver en utrolig god
terræn tilpasning.
Top-professionel storrive med 2 
rotorer som kan lave 2 individuelle 
skår eller lægge 2 skår sammen
til én side.
Afhængig af skårbredden er 
arbejdsbredden helt op til 15 meter.
Riven ligger skåret ud til venstre side.
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Tekniske data KM 134 KM 136 KM 166 KM 186 KM 211 KM 267

Arbeitsbredde ca. m 1,35 1,35 1,65 1,85 2,10 2,65
                          Effektbehov ca. kW/HK 15/20 18/25 29/40 44/60 51/70 58/80

      Ydelse ca. ha/t 0,7 1 1,5 2 2,5 3,5
3-punktsophæng Kat I Kat I Kat II Kat II Kat II Kat II

                     Pto - Omdr./min. 540 540 540 540 540 1.000
    Tromleantal 2 2 2 2 2 4

         Knive pr. tromle 2 2 3 3 4 3
      Vægt ca. kg 265 345 415 460 570 930

Varenummer 399.00771.KM134 399.00864.KM136 399.00865.KM166 399.00866.KM186 399.00772.KM211 399.00773.KM267
Pris kr. 16.120,00 16.120,00 17.660,00 21.830,00 28.190,00 72.820,00

        Leveringsomk. kr.       Se tabel       Se tabel       Se tabel       Se tabel       Se tabel 1.600,00

SAPHIR ROTORSLÅMASKINER

Ekstraudstyr
Hydraulisk opklap af klipperbord 
· Det hydrauliske opklap gør det muligt at løfte rotorklipperbor-
det op i lodret stilling fra den normale arbejdsstilling 

  (vinkelret på kørselsretningen).

Ekstraudstyr
Hydraulisk opklap af klipperbord
KM 166                                            399000098        kr. 3.200,00 
KM 186                                            399000099 kr. 3.200,00
KM 211                                            399000100 kr..3.200,00

Montage
Maskinen leveres i en trætransportkasse. Der skal efter-
følgende monteres beskyttelsesafdækning, 3-punktsophæng
og forbindelsesstænger, knive skal isættes, Pto-akslen skal 
tilpasses. KM 267 leveres samlet.

Leveringsomk.
Enkeltforsendelse Pr. stk.   kr. 950,00
Fra   3 stk.                                                      Pr. stk.    kr. 700,00
Fra   6 stk.  Pr. stk. kr. 450,00
Fra 10 stk. Pr. stk. Fragtfri

KM 211 med hydraulisk opklap af klippebord

Påkørselssikring

KM 211 med hydraulisk opklap

KM 267
 KM 134

   Hydraulisk opklap af klippebord

Andre fordele er, mindre jord i græsset og en mere skånsom 
behandling af græsrødderne. 
Maskinens jordtryk kan justeres via traktorens hydraulik.  Spe-
cielt ved varierende indsatsbetingelser, som f.eks. ved meget 
fugtige jordbundsforhold kan en ophobning af jord undgås og 
dermed også en forurening af det afklippede græs.

Alle Saphir rotorslåmaskiner er standardudstyret med 
hurtigskift af knive.
Dette gør det muligt, også i marken, hurtigt at skifte knive uden 
brug af værktøj. Den nødvendige knivløftestang leveres med 
maskinen.

Standardudstyr KM 134 
Sikker beskyttelse mod overbelastning. Påkørselssikringen hjæl-
per med at undgå forhindringsskader på maskinen.  
Ved påkørsel svinger rotorklippebordret automatisk bagud. 
Efterfølgende er det blot nødvendigt kort at bakke lidt og derpå 
optage skårlægningen.
Den fjederbelastede remstrammer sørger altid for et korrekt 
forspænding at de drivende kileremme.

Den støjsvage og overbelastningssikrede kraftoverførsel fra 
traktor til knivtromlerne ske via Pto-aksel og kileremme.

Ved transport kan rotorklippebordene svinges ind bag ved 
traktoren i kørselsretningen.

Saphir KM 134 rotorslåmaskine er specielt udviklet til små 
smalsporede traktorer. Den lave egenvægt og den kompakte 
opbygning gør den specielt egnet til lette traktorer med lille 
sporvidde (op til maks. 1,20 m fra udv. dækside til udv. dæksi-
de).

Ved transport kan KM 134 med et håndsving løftes til lodret 
transportstilling. Det er yderligere muligt at svinge rotorklippe-
bordet bagud parallelt med kørselsretningen.

ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS OG LEVERINGSOMKOSTNINGER. HELT ELLER DELVIS KOPIERING AF DETTE MATERIALE, ER KUN TILLADT MED SKRIFTLIG TILLADELSE

DER TAGES FORBEHOLD FOR PRIS- OG TEKNISKE ÆNDRINGER, TASTE- OG TRYKFEJL SAMT UDSOLGTE VARE.
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Tekniske data KM 136 KM 166 KM 186 KM 211 KM 267

Arbeitsbredde ca. m 1,35 1,65 1,85 2,10 2,65
Effektbehov ca. kW/HK 18/25 29/40 44/60 51/70 58/80

      Ydelse ca. ha/t 1 1,5 2 2,5 3,5
3-punktsophæng Kat I Kat II Kat II Kat II Kat II
Pto - Omdr./min. 540 540 540 540 1.000

    Tromleantal 2 2 2 2 4
         Knive pr. tromle 2 3 3 4 3

      Vægt ca. kg 345 415 460 570 930
Varenummer 399.00864.KM136 399.00865.KM166 399.00866.KM186 399.00772.KM211 399.00773.KM267

Pris kr. 16.120,00 17.660,00 21.830,00 28.190,00 72.820,00
        Leveringsomk. kr.       Se tabel       Se tabel       Se tabel       Se tabel 1.600,00

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

SAPHIR ROTORSLÅMASKINER

Ekstraudstyr
Hydraulisk opklap af klipperbord 
· Det hydrauliske opklap gør det muligt at løfte rotorklipperbor-
det op i lodret stilling fra den normale arbejdsstilling 

  (vinkelret på kørselsretningen).

Ekstraudstyr
Hydraulisk opklap af klipperbord
KM 166 399000098        kr. 3.200,00 
KM 186 399000099 kr. 3.200,00
KM 211 399000100 kr..3.200,00

Montage
Maskinen leveres i en trætransportkasse. Der skal efter-
følgende monteres beskyttelsesafdækning, 3-punktsophæng
og forbindelsesstænger, knive skal isættes, Pto-akslen skal 
tilpasses. KM 267 leveres samlet.

Leveringsomk.
Enkeltforsendelse Pr. stk.   kr. 950,00
Fra   3 stk. Pr. stk.    kr. 700,00
Fra   6 stk. Pr. stk. kr. 450,00
Fra 10 stk. Pr. stk. Fragtfri

KM 211 med hydraulisk opklap af klippebord

Påkørselssikring

KM 211 med hydraulisk opklap

KM 267
 KM 134

   Hydraulisk opklap af klippebord

Andre fordele er, mindre jord i græsset og en mere skånsom 
behandling af græsrødderne. 
Maskinens jordtryk kan justeres via traktorens hydraulik.  Spe-
cielt ved varierende indsatsbetingelser, som f.eks. ved meget 
fugtige jordbundsforhold kan en ophobning af jord undgås og 
dermed også en forurening af det afklippede græs.

Alle Saphir rotorslåmaskiner er standardudstyret med 
hurtigskift af knive.
Dette gør det muligt, også i marken, hurtigt at skifte knive uden 
brug af værktøj. Den nødvendige knivløftestang leveres med 
maskinen.

Standardudstyr KM 134 - KM 211 
Sikker beskyttelse mod overbelastning. Påkørselssikringen hjæl-
per med at undgå forhindringsskader på maskinen.  
Ved påkørsel svinger rotorklippebordret automatisk bagud. 
Efterfølgende er det blot nødvendigt kort at bakke lidt og derpå 
optage skårlægningen.
Den fjederbelastede remstrammer sørger altid for et korrekt 
forspænding at de drivende kileremme.

Den støjsvage og overbelastningssikrede kraftoverførsel fra 
traktor til knivtromlerne ske via Pto-aksel og kileremme.

Ved transport kan rotorklippebordene svinges ind bag ved 
traktoren i kørselsretningen (gælder ikke KM 267).

Saphir KM 134 rotorslåmaskine er specielt udviklet til små 
smalsporede traktorer. Den lave egenvægt og den kompakte 
opbygning gør den specielt egnet til lette traktorer med lille 
sporvidde (op til maks. 1,20 m fra udv. dækside til udv. dæksi-
de).

Ved transport kan KM 134 med et håndsving løftes til lodret 
transportstilling. Det er yderligere muligt at svinge rotorklippe-
bordet bagud parallelt med kørselsretningen.

ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS OG LEVERINGSOMKOSTNINGER. HELT ELLER DELVIS KOPIERING AF DETTE MATERIALE, ER KUN TILLADT MED SKRIFTLIG TILLADELSE

DER TAGES FORBEHOLD FOR PRIS- OG TEKNISKE ÆNDRINGER, TASTE- OG TRYKFEJL SAMT UDSOLGTE VARE.
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           Tekniske data FM 210 FM 265 FM 300

 Arbejdsbredde ca. m 2,10 2,65 3,00
Skårbredde ca. m 0,90 1,20 - 1,60 1,40 - 1,80

Tromleantal 2 4 4
Knivantal 8 (2x4) 12 (4x3) 18 (2x5+2x4)

Pto - Omdr./min. 1.000 1.000 1.000
Effektbehov ca. kW/HK 36/50 44/60 51/70

     Ydelse ca. ha/t 2,50 3,00 3,50
Transportbredde ca. m 2,10 2,65 3,00

Vægt ca. kg 510 595 690
Varenummer 399.00867.FM210 399.00868.FM265 399.00869.FM300

Pris kr. 36.405,00 45.075,00 54.860,00
Leveringsomk. kr. 1.600,00 1.600,00 1.600,00

SAPHIR FRONTMONT. ROTORSLÅMASKINER

De yderste beskyttelsesafskærmninger kan ved vejtransport 
klappes op. Derved reduceres transportbredden kraftigt og selv 
smalle gennemkørsler, burde ikke mere være et problem for 
Saphir´s frontmonterede rotorslåmaskiner. Maskinens udform-
ning sikrer ligeledes et godt udsyn ved vej-transport.

Ved vejtransport kan pendulsystemet på frontophængs-rammen 
fikseres. Derved opnås en større frihøjde ved hævet rotorklippe-
bord.

De effektivt transporterende knivtromler kan takket være den 
store gennemgang i maskinen, hurtigt lede det afklippede græs 
videre og ligge det i rene skår. 
Ved hjælp af de standardmonterede skårledetallerkner, kan 
skårbredden på FM 265 og FM 300 indstilles i 3 forskellige 
positioner/bredder.

Montage
Maskinen leveres i en trætransportkasse. 
Der skal efterfølgende monteres:

· beskyttelsesplader og beskyttelsesdug
· knive
· 3-punktsophæng
· Pto-akslen skal tilpasses.

Standardudstyr
· Hurtig-knivskiftsophæng
· Frontophængssramme med pendulsystem
· Dobbelte aflastningsfjedre
· Gummidæmpet dybdebegrænsningskæde
· Optimal overfladetilpasning også i meget ujævnt terræn
· 4 rotortallerkner ( ikke FM 210)
· Kan indstilles i 3 forskellige skårbredder (ikke FM 210)
· Opklappelig beskyttelse for reducering af transport-bredden
· Effektive knivtromler med højt materiale flow
· Lavt effektbehov
· Mulighed for snithøjdejustering med afstandskiver
· A-ramme til hurtigskift
· Pto-aksel med både friktions- og friløbskobling
· Fiksering af pendulophæng ved vejtransport

Alle Saphir-frontmonterede slåmaskiner er standard-udstyret med 
hurtig-knivskiftsophæng. Knivskift er dermed kun et spørgsmål 
om sekunder. Den påkrævede knivløfte-stang leveres sammen 
med alle slåmaskiner.

Tilkoblingen af slåmaskinen sker via en hurtig-skift A-ramme. 
Frontophængsrammens pendulsystem med aflastningsfjedre 
sikre, en optimal overflade tilpasning også i meget ujævnt 
terræn. Som standard-udstyr medleveres der kæder til dybdebe-
grænsning. 

FM 265

FM 265

Skårledetallerkner

ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS OG LEVERINGSOMKOSTNINGER. HELT ELLER DELVIS KOPIERING AF DETTE MATERIALE, ER KUN TILLADT MED SKRIFTLIG TILLADELSE

DER TAGES FORBEHOLD FOR PRIS- OG TEKNISKE ÆNDRINGER, TASTE- OG TRYKFEJL SAMT UDSOLGTE VARE.
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           Tekniske data FM 210 FM 265 FM 300

 Arbejdsbredde ca. m 2,10 2,65 3,00
Skårbredde ca. m 0,90 1,20 - 1,60 1,40 - 1,80

Tromleantal 2 4 4
Knivantal 8 (2x4) 12 (4x3) 18 (2x5+2x4)

Pto - Omdr./min. 1.000 1.000 1.000
Effektbehov ca. kW/HK 36/50 44/60 51/70

     Ydelse ca. ha/t 2,50 3,00 3,50
Transportbredde ca. m 2,10 2,65 3,00

Vægt ca. kg 510 595 690
Varenummer 399.00867.FM210 399.00868.FM265 399.00869.FM300

Pris kr. 36.405,00 45.075,00 54.860,00
Leveringsomk. kr. 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

SAPHIR FRONTMONT. ROTORSLÅMASKINER

De yderste beskyttelsesafskærmninger kan ved vejtransport 
klappes op. Derved reduceres transportbredden kraftigt og selv 
smalle gennemkørsler, burde ikke mere være et problem for 
Saphir´s frontmonterede rotorslåmaskiner. Maskinens udform-
ning sikrer ligeledes et godt udsyn ved vej-transport.

Ved vejtransport kan pendulsystemet på frontophængs-rammen 
fikseres. Derved opnås en større frihøjde ved hævet rotorklippe-
bord.

De effektivt transporterende knivtromler kan takket være den 
store gennemgang i maskinen, hurtigt lede det afklippede græs 
videre og ligge det i rene skår. 
Ved hjælp af de standardmonterede skårledetallerkner, kan 
skårbredden på FM 265 og FM 300 indstilles i 3 forskellige 
positioner/bredder.
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Maskinen leveres i en trætransportkasse. 
Der skal efterfølgende monteres:
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· knive
· 3-punktsophæng
· Pto-akslen skal tilpasses.

Standardudstyr
· Hurtig-knivskiftsophæng
· Frontophængssramme med pendulsystem
· Dobbelte aflastningsfjedre
· Gummidæmpet dybdebegrænsningskæde
· Optimal overfladetilpasning også i meget ujævnt terræn
· 4 rotortallerkner ( ikke FM 210)
· Kan indstilles i 3 forskellige skårbredder (ikke FM 210)
· Opklappelig beskyttelse for reducering af transport-bredden
· Effektive knivtromler med højt materiale flow
· Lavt effektbehov
· Mulighed for snithøjdejustering med afstandskiver
· A-ramme til hurtigskift
· Pto-aksel med både friktions- og friløbskobling
· Fiksering af pendulophæng ved vejtransport 

Alle Saphir-frontmonterede slåmaskiner er standard-udstyret med 
hurtig-knivskiftsophæng. Knivskift er dermed kun et spørgsmål 
om sekunder. Den påkrævede knivløfte-stang leveres sammen 
med alle slåmaskiner.

Tilkoblingen af slåmaskinen sker via en hurtig-skift A-ramme. 
Frontophængsrammens pendulsystem med aflastningsfjedre 
sikre, en optimal overflade tilpasning også i meget ujævnt 
terræn. Som standard-udstyr medleveres der kæder til dybdebe-
grænsning. 

FM 265

FM 265

Skårledetallerkner

ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS OG LEVERIN

DER TAGES FORBEHOLD FOR PRIS- OG TEKNISKE ÆNDRINGER, TASTE- OG T
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SAPHIR ROTORVENDER
 

Alle Preise sind in € zzgl. Frachtkosten und der gesetzlichen MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Fra model GS 450 er det standard med drejeligt 
trepunktstårn med tvangsstyring af redskabet. 
Stabilisatorer er også standard, de sørger for en 
rolig arbejdsgang.
Kantstyring sker ved en skråtstilling af hjulene     
(fra GS 450).
De store ballonhjul sørger for optimal sporing 
også under vanskelige forhold.
Model GS 650 har dobbelt ballonhjul, dette 
garanterer en optimal sporing af redskabet, selv 
ved høje hastigheder.

Fra model GS 550 overføres drivkraften via 
kraftige kardanaksler.
Dette garanterer en sikker og effektiv drift af 
redskabet i alle arbejdspositioner.
Rivefjedrene er lavet af specialstål. De kraftige 
rivefjedre og fjederarme giver et optimal resultat 
og driftsikkerhed.
Som ekstraudstyr kan der medleveres 
fjedersikring.
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Der tages forbehold mod trykfejl, tekniske ændringer,
udgåede varer, samt prisændringer.


