Keeps the wheels turning

SLÅTTEUTSTYR

SLÅMASKINER, SPREDERIVER OG SAMLERIVER

SOLID NORSK HÅNDTVERK SIDEN 1949

I

1949, i en alder av 27 år, investerte orkdalingen Johan Gjønnes i et sveiseapparat. Hensikten var
å skape et levebrød ut av å reparere kjelker og sykler til naboer og kjente. I en liten smie på
Fannrem, ca. 45 kilometer sørvest for Trondheim, utviklet han gradvis virksomheten til produksjon
av leker, sykler og enkle håndvogner skreddersydd for landbruket.
INNOVATIVE MASKINER MED UTGANGSPUNKT I
PRAKTISK ERFARING
På 60- og 70-tallet økte Gjønnes produksjonen av
landbruksorientert utstyr og Orkels produkter fikk
raskt rykte på seg for å være solide,
innovative, lønnsomme og lite vedlikeholdskrevende. Etterspørselen økte og flere ansatte ble
involvert i produksjonen. Mange av de nye
medarbeiderne var oppvokst på gård eller hadde
bakgrunn fra landbruk, slik at de nye produktene
var et resultat av praktisk erfaring og førstehånds
kunnskap om landbrukernes behov.
FRA LOKAL SMIE TIL GLOBAL MERKEVARE
Hjulene snurret fortere og snart ble Orkel en sterk
nasjonal merkevare, anerkjent for sin unike kvalitet
og innovative design. I 1986 ble den første Orkelpressa oppfunnet, og med runde gressballer, ble

verdens øyne for alvor rettet mot Orkel. I dag er
Orkel en internasjonal leverandør av noen av
verdens tøffeste og solide rundballepresser,
traktorhengere, kompaktorer, snøfresere,
slåmaskiner og river, representert i over 40 land på
alle kontinenter.
Selskapet er en av de største produsentene av landbruks- og industrimaskiner i Norge og har en unik
posisjon i hjemmemarkedet.
LIDENSKAP FOR INNOVASJON OG KVALITET I 60 ÅR
Selv om Orkel har blitt et internasjonalt selskap,
ligger fabrikken fortsatt i Orkdal. Verkstedet har blitt
større, produksjonen bredere og de ansatte flere.
Likevel er målet fortsatt det samme som for 60 år
siden. Å skape verdens beste maskiner for landbruk og industri gjennom innovasjon og
lidenskap for godt håndverk.

Tekniske fordeler
GODE RESULTATER UNDER ALLE TYPER DRIFTSFORHOLD

Orkel slåmaskiner, sprederiver og samleriver har en solid og gjennomført
konstruksjon, og leverer meget gode resultater under alle typer driftsforhold.
I tillegg er det lagt stor vekt på brukervennlighet og innstillinger som skal sikre at du som bruker, kan
produsere fôr av høy kvalitet.

COMPUTER AIDED DESIGN
Grundige analyser før og under
produksjonsprosessen, utføres kontinuerlig for å
sikre at både monteringen, og de enkelte
komponentene tilfredsstiller de høyeste
kvalitetskrav.
PROFESJONALITET
For å kunne tilby de beste løsningene, er det
etablert et samarbeid med flere store
verdenskjente produsenter.
OMFATTENDE TESTING UNDER ULIKE
DRIFTSFORHOLD
Vi overlater ingenting til tilfeldighetene!
Før en ny maskin blir lansert på markedet, er det
gjennomført grundig testing utført i tett samarbeid
med våre kunder og brukere.
DRIFTSIKKERHET
Våre maskiner er meget robuste og driftssikre.
De er tilpasset alle typer terreng, og de tøffeste
driftsforhold.
EFFEKTIVITET OG BRUKERVENNLIGHET
Maskinene er lettkjørte og enkle å bruke, så du kan
bruke mindre tid på igangkjøring og innstillinger.
Høy tilpasningsdyktighet, effektive transportløsninger og gjennomført konstruksjon er betegnelsen på våre maskiner. Stødige parkeringsstøtter
gjør at maskinene krever lite lagringsplass. Med
våre maskiner får du utført mer arbeid på mindre
tid. Vår filosofi: Soliditet, driftssikkerhet og høy
fôrkvalitet!
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Silvercut Skiveslåmaskiner

EFFEKTIVITET OG KONTINUITET

Under slåing er det viktig å flytte det slåtte graset til baksiden av bjelken så fort som
mulig, for å sikre effektivitet og kontinuitet. Dette er grunnen til at bjelken er bygd med
skiver spesielt utformet for en hurtig og uhindret grasgjennomstrømming, også når det kjøres i brattlendt
terreng.
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1 - Spesialutformende skiver sikrer optimal
grasgjennomstrømming.
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2 - Bjelkens drivlinje er beskyttet av DDSS systemet (disc
drive safety system)
Hver drivmodul for skivene, består av to motgående flenser
under fjærpress, med 4 brytepinner. Ved overbelastning
klippes brytepinnene, og hindrer videre skade på resten av
drivlinja. Oppbygningen av systemet gjør at brytepinnene
kan skiftes kjapt og enkelt, med minimale kostnader og
tidsbruk.
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3 - Robuste bjelker i 5mm Hardox høykvalitetsstål,
ytterligere forsterket av en spesialprofil i bakkant, gir et
bombesikkert design og kompromissløs driftssikkerhet år
etter år!
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4 - Hurtigskift av kniver (Quick change system) er
standard.

TILLEGGSUTSTYR
- Ekstra slitesko for maskiner uten høye slepesko.
- A-ramme for montering på traktorens fronthydraulikk, til frontmonterte slåmaskiner.
- Ekstra sett skårleggere for frontmonterte maskiner med fingercrimper.
- Girboks, 1000 o/min i stedet for 540 o/min på sidemonterte slåmaskiner.
- PTO aksel for 1000 o/min girboks.
- Parkeringsføtter for lagring av sidemonterte maskiner i transportposisjon.

4

Silvercut Skiveslåmaskiner
STENGELBEHANDLERE
Disse er en viktig del av Slåmaskinen, da de gir
effektiv etterbehandling og knekking av graset, sikrer
adskillelse og besørger et jevnt spredebilde.
Dette gir bedre og hurtigere fortørk, økt fôrkvalitet og
optimaliserer innhøstingen. Orkel Silvercut slåmaskiner
leveres med finger-crimpere, valse-crimpere eller om
ønskelig, uten stengebehandler/crimper. Skal
slåmaskinen kjøres uten stengelbehandler, bør
stubbehøyden være på rundt 10 cm. I tillegg anbefaler
vi, spesielt i slike tilfeller, bruk av sprederive. Uten bruk
av stengelbehandler, blir graset oftest liggende flatt i
skårens lengderetning. Sprederiva adskiller, gir bedre
struktur og tilfører luft slik at man oppnår god og jevn
fôrtørk.
FINGER-CRIMPER
Finger-Crimperens aggressivitet kan enkelt justeres og
tilpasses de ulike driftsforhold ved hjelp av et håndtak,
som er plassert på maskinens overside. Maskinene er
utstyrt med justerbare sprede plater for vanlig
skårlegging eller breispredning.
VALSE-CRIMPER
Silvercut-maskinene kan også leveres med valsecrimper. Valse-crimperen sprer graset meget jevnt,
og etterlater et grasteppe med jevn tykkelse. I tillegg
er valse-crimperen fordelaktig under slått av stivere
grassorter, eksempelvis Lucerne. Den øverste valsen er
fjærende, for å tillate at stein eller andre fremmedelementer kan passere. Hvis det oppstår skade på en
av valsene, kan gummi-delene byttes seksjonsvis.
Stengebehandlingens aggressivitet og valsenes
fjærtrykk justeres enkelt fra maskinenes bakside, uten
fjerning av deksel eller lignende.
VEDLIKEHOLDSFRITT SYSTEM
Begge typer stengelbehandlere drives av tannreim av
Kevlar materiale. Systemet er bortimot vedlikeholdsfritt
og tåler høy belastning. Driftssikkert og renslig!
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Sidemonterte modeller
DISC S/ S FC/ S RC

Maskinene leveres med hydraulisk vektavlastning av bjelken som standard.
Med hydraulisk vektavlastning, er trykket i systemet konstant, sammenlignet med bruk av fjærer, der
trykket øker eller minsker avhengig av spennet i fjæra.

Bjelkens marktrykk justeres enkelt fra førerplassen,
ved bruk av en enkeltvirkende fjernkontrollventil.
Systemtrykket vises i et manometer som er plassert
godt synlig, på siden av toppstagtårnet. Når trykket
er riktig, under normale driftsforhold, korresponderer
nåla i manometeret med ei pil i manometerholderen.
Trykket kan også justeres under kjøring, for eksempel
for å unngå at torva rives på bæresvak jord. I tillegg er
maskinene enklere å koble til og fra traktoren, da
systemtrykket enkelt slippes ned til null, og man
slipper problemet og faren ved å håndtere maskinens
tilkoblingspunkter under trykk fra en mekanisk fjær.
Maskinene har en transportvinkel på 120º for
optimal vektfordeling og stabilitet på traktoren.
Maskinene kan også lagres i transportposisjon ved
hjelp av medfølgende parkeringsføtter (Tillegsutstyr).
Orkel Silvercut sidemonterte slåmaskiner tar lite
lagerplass. Parkeringsføttene gjør også at maskinen
står stødig ved på- og av montering til traktoren.
Silvercut sidemonterte slåmaskiner har
senteroppheng som tillater 15º pendling til begge
sider, slik at bjelken til en hver tid følger endringer i
terrenget. Maskinen har to hydrauliske sylindre, en for
marktrykk/vektavlasting og en for løft og senk under
arbeid. Dette gjør at traktorens trekkarmer skal stå i
samme posisjon hele tiden.
En sylinder låser maskinenes senteroppheng når
maskinen løftes, slik at den går klar av ferdigslått gras.
Kollisjonssikringen (CCS) består av en
utløsermekanisme under trykk fra neopren materiale.
Ved en eventuell påkjørsel, vil maskinen i samme
bevegelse, gå opp og bakover for å unnvike hindringen.
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Sidemonterte modeller
Robust trepunktsoppheng
CCS – Kollisjons sikring
Hydraulisk vektavlasting på slåttebjelken
Senteropphengt slåttebjelke
DDSS – Drivsikring
Valse eller finger crimper

Standard utstyr
Innfesting
Kollisjonssikring
Vektavlastning, bjelke
PTO aksel
Hydraulisk tilkobling
Annet standard utstyr

Tekniske data
Arbeidsbredde (m)
Antall skiver
Antall kniver
Kniv-dimensjoner
Rotasjonshastighet, skive (o/min)
Rotasjonshastighet , PTO (o/min)
Vekt (kg)
Effektbehov (hk)
Kapasitet (da/t)
Stubbhøyde (cm)
Stengelbehandling
Skår-bredde (m)
Rotasjonsretning skiver
Transportbredde (m)
Transporthøyde (m)
Tekniske data
Arbeidsbredde (m)
Antall skiver
Antall kniver
Kniv-dimensjoner
Rotasjonshastighet, skive (o/min)
Rotasjonshastighet , PTO (o/min)
Vekt (kg)
Effektbehov (kw/hk)
Kapasitet (da/t)
Stubbhøyde (cm)
Skår-bredde (m)
Rotasjonsretning skiver
Transportbredde (m)
Transporthøyde (m)

3-punkt innfesting Kat. II & III
Mekanisk
Hydraulisk
Sikkerhetsclutch, frinav
1x enkeltvirkende fjernkontroll ventil(1EW)
1x dobbeltvirkende fjernkontroll ventil(1DW)
Hurtigskift system på kniver, verktøy for hurtigskift av kniver, reservekniver, ekstra brytepinner, foldbar
duk for beskyttelse mot gjenstander som kan slenges ut fra de roterende skivene, slitesko på bjelken

Silvercut Disc
300 S FC
2,90
7
14
110x48x4
3000
1000
1060
80
35
4-7
finger
1,40 - 2,80
parvis
1,86
3,39
Silvercut Disc
300 S
2,90
7
14
110x48x4
3000
1000
790
65
35
4-7
1,40 - 1,80
parvis
1,86
3,39

Silvercut Disc
340 S FC
3,25
8
16
110x48x4
3000
1000
1180
90
40
4-7
finger
1,60 - 3,00
parvis
1,86
3,65
Silvercut Disc
340 S
3,25
8
16
110x48x4
3000
1000
850
75
40
4-7
1,80 - 2,20
parvis
1,86
3,65

Silvercut Disc
270 S RC
2,47
6
12
110x48x4
3000
1000
1000
70
30
4-7
finger
0,70 - 2,40
parvis
1,86
3,00
Silvercut Disc
380 S
3,67
9
18
110x48x4
3000
1000
930
85
45
4-7
2,20 - 2,60
parvis
1,86
4,00

Silvercut Disc
300 S RC
2,90
7
14
110x48x4
3000
1000
1160
80
35
4-7
valser
1,10 - 2,80
parvis
1,86
3,39
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Frontmonterte modeller
DISC F/ F FC/ F RC

Et robust oppheng med hydraulisk vektavlasting, gir stabile flytegenskaper og meget god respons på
endring i terrenget. Mekanisk vektavlastning på modeller uten stengelbehandler.

Finger-Crimperens (FC) intensivitet kan justeres
for å gi den optimale fôrkvaliteten. Fingre i
kunststoff er den beste løsningen for
stengelbehandling, da denne løsningen ikke sliter i
stykker og gir skader på graset.
Valse-Crimperen (RC) gir en jevn fordeling av
graset, og egner seg også godt til stivere
grassorter. Den øverste rullen står i konstant press
mot den nederste rullen. Dette gjør at intensiviteten
konstant tilpasses gjennomstrømmingen.
Skal maskinen brukes på traktorer med
Reversible Drive, kan girboksen med få håndgrep
flyttes til motsatt side.
Silvercut frontmonterte slåmaskiner har avfjæret
senteroppheng med sidependling på inntil +/- 9º.
I kombinasjon med at slåmaskinen har et kopakt
design som gir kort avstand mellom bjelken og
innfestingen på traktoren, gir dette meget god
terrengfølgelse.
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Frontmonterte modeller
ORKEL SILVERCUT S-FLOW

Orkel Silvercut S-Flow er en serie frontmonterte skiveslåmaskiner.

Egenskaper

- Nyutviklet system der maskinen henger i egen ramme i paralellogram-design, som gjør at maskinen
trekkes fremover, fremfor andre systemer der maskinen skyves.
- Meget gode flyteegenskaper i alle typer terreng
- Unik Hydro-pnaumatisk vektavlastning, der maskinens marktrykk enkelt kan justeres fra førersete både
før, under og etter slått!
- Maskinen tilter inntil 6 grader forover og 14 grader bakover
- Hele 28 graders sidependling

Som på øvrige Silvercut-modeller, leveres også S-Flow-maskinene med:

- DDSS drivlinje-beskyttelse i slåttbjelken, der driften til hver enkelt skive har brytepinner som klippes ved
påkjørsel av stein eller andre hindringer
- Slåttebjelke og skiver i Hardox stål(5mm i bjelke)
- Stengelbehandler drives av ei kevlar tannreim
- Hurtigskift av kniver

+/- 27°
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FRONTMONTERTE MODELLER
Drift av stengelbehandler ved bruk av tannrem i Kvelar (Gates)
Kraftoverføring gjennom PTO aksel og girboks direkte til første skive
Paralellogram-oppheng
Hydraulisk avlastning

Standard utstyr
Innfesting
Kollisjonssikring
Vektavlastning, bjelke
PTO aksel
Hydraulisk tilkobling
Annet standard utstyr

Tekniske data
Arbeidsbredde (m)
Antall skiver
Antall kniver
Kniv-dimensjoner
Rotasjonshastighet, skive (o/min)
Rotasjonshastighet , PTO (o/min)
Vekt (kg)
Effektbehov (hk)
Kapasitet (da/t)
Stubbhøyde (cm)
Stengelbehandler
Skår-bredde (m)
Rotasjonsretning skiver
Transportbredde (m)
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Hurtigkobling, Quick A-Frame Kat. II
Mekanisk
Hydraulisk
Sikkerhetsclutch, frinav
1x enkeltvirkende fjernkontroll ventil(1EW)
Hurtigskift system på kniver, verktøy for hurtigskift av
kniver, reservekniver, ekstra brytepinner, foldbar duk for
beskyttelse mot gjenstander som kan slenges ut fra de
roterende skivene, slepesko på bjelken

Silvercut Disc
300 F FC S-Flow
2,90
7
14
110x48x4
3000
1000
810
80
35
4-7
finger
1,00
parvis
2,96

Silvercut Disc
340 F FC S-Flow
3,25
8
16
110x48x4
3000
1000
912
95
40
4-7
finger
1,60 - 2,60
parvis
3,28

Silvercut Disc
300 F RC S-Flow
2,90
7
14
110x48x4
3000
1000
940
80
35
4-7
valser
1,40 - 2,40
parvis
2,96

Silvercut Disc
300 F S-Flow
2,97
7
14
110x48x4
3000
1000
580
65
35
4-7

Silvercut Disc
340 F S-Flow
3,32
8
16
110x48x4
3000
1000
603
75
40
4-7

1,40 - 2,40
parvis
3,00

1,60 - 2,60
parvis
3,35

Frontmonterte modeller
Drift av stengelbehandler ved bruk av en tannreim i Kevlar ( Gates)
Kraftoverføring gjennom PTO aksel og girboks direkte til første skive
Tyngdepunkt og innfesting nær traktoren
Hydraulisk vektavlasting

Standard utstyr
Innfesting
Kollisjonssikring
Vektavlastning, bjelke
PTO aksel
Hydraulisk tilkobling
Annet standard utstyr

Tekniske data
Arbeidsbredde (m)
Antall skiver
Antall kniver
Kniv-dimensjoner
Rotasjonshastighet, skive (o/min)
Rotasjonshastighet , PTO (o/min)
Vekt (kg)
Effektbehov (hk)
Kapasitet (da/t)
Stubbhøyde (cm)
Stengelbehandler
Skår-bredde (m)
Rotasjonsretning skiver
Transportbredde (m)

Hurtigkobling, Quick A-Frame Kat. II
Mekanisk
Hydraulisk
Sikkerhetsclutch, frinav
1x enkeltvirkende fjernkontroll ventil(1EW)
Hurtigskift system på kniver, verktøy for hurtigskift av
kniver, reservekniver, ekstra brytepinner, foldbar duk for
beskyttelse mot gjenstander som kan slenges ut fra de
roterende skivene, slitesko på bjelken

Silvercut Disc
300 F FC
2,90
7
14
110x48x4
3000
1000
810
80
35
4-7
finger
1,40-2,40
parvis
2,96

Silvercut Disc
340 F FC
3,25
8
16
110x48x4
3000
1000
912
95
40
4-7
finger
1,60 - 2,60
parvis
3,28

Silvercut Disc
300 F RC
2,90
7
14
110x48x4
3000
1000
940
80
35
4-7
valser
1,40 - 2,40
parvis
2,96

Silvercut Disc
300 F
2,97
7
14
110x48x4
3000
1000
580
65
35
4-7
1,40 - 2,40
parvis
3
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Slepte modeller
DISC T FC/RC

Stubbhøyden justeres enkelt, og uten bruk av verktøy, ved hjelp av et håndtak som sitter godt tilgjengelig
på framsiden av maskina.

Girboksen for drift av bjelken er spesialkonstruert i
Y-profil for at momentet i drivlinja skal bli mindre.
Girboksen i draget kan vries 90º uten fare for å
skade drivlinja.
Opphenget har fjærende sideveis pendling, samt
fjæring horisontalt. Løfteramma har et parallellogram design, hvilket gir god terreng flyt.
Hjulene står tett på bjelken, slik at bjelken følger
terrenget optimalt.
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Slepte modeller
Hydraulisk sideregulering av draget
Drift av stengelbehandler ved bruk av Kevlar tannreim
Parallellogram oppheng,
horisontalt og sideveis fjærende
Stubbhøydejustering uten bruk av verktøy

Standard utstyr
Innfesting
Vektavlastning, bjelke
PTO aksel
Hydraulisk tilkobling
Annet standard utstyr

Tekniske data
Arbeidsbredde (m)
Antall skiver
Antall kniver
Kniv-dimensjoner
Rotasjonshastighet, skive (o/min)
Rotasjonshastighet , PTO (o/min)
Vekt (kg)
Effektbehov (hk)
Kapasitet (da/t)
Stubbhøyde (cm)
Skår-bredde (m)
Rotasjonsretning skiver
Stengelbehandler
Transportbredde (m)
Transporthøyde (m)
Transportlengde (m)

3 pkt. Innfesting kat. II og III
Hydraulisk (Kan leveres med mekanisk)
Sikkerhetsclutch, frinav
1x enkeltvirkende fjernkontroll ventil(1EW)
1x dobbeltvirkende fjernkontroll ventil (1DW)
Hurtigskift system på kniver, verktøy for hurtigskift av
kniver, reservekniver, ekstra brytepinner, foldbar duk for
beskyttelse mot gjenstander som kan slenges ut fra de
roterende skivene, slitesko på bjelken

Silvercut Disc
300 T FC
2,90
7
14
110x48x4
3000
1000
1750
80
35
4-7
1,00
parvis
finger
3,0
2,0
5,3

Silvercut Disc
300 T RC
2,90
7
14
110x48x4
3000
1000
1880
80
35
4-7
1,10 - 2,40
parvis
valser
3,0
2,0
5,3
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Kombinasjoner
DISC C FC/RC

Stikkordet for Orkel Silvercut Disc C slåmaskinkombinasjoner er kapasitet.
Med en kapasitet på opp mot 150 dekar pr. time, er dette maskiner som er spesielt
tilpasset store bruk og entreprenører, der mye arbeid må utføres på kort tid.

Orkel Silvercut Disc C er en kombinasjon av alle de
beste egenskapene fra den øvrige Silvercut serien.
Hydraulisk regulering av bjelkens marktrykk,
kollisjonssikringen CSS, en meget solid
oppbygning med senteroppheng på
bjelkene som sikrer optimale flytegenskaper, robuste
bjelker i 5mm Hardox stål og individuell drivsikring i
form av brytepinner på skivene, for å nevne noe.
Under utviklingen er det lagt vekt på at til og
frakopling til traktoren skal skje på en enkel og sikker
måte .
Det samme gjelder når maskinene skal lagres.
Orkel Silvercut Disc C har justerbare
parkeringsføtter som enkelt tilpasses
underlaget, slik at maskinen står stødig.
Da unngår man også problemer og faren med at
traktorens trekkstenger blir stående under spenn, og
vanskeliggjør frakopling av maskinen.
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Kombinasjoner
Hurtig skift av kniver ( QCS)
Senteropphengte slåttebjelker
Hydraulisk vektavlasting på bjelker
Kollisjonssikring ( CSS)
Støtteføtter for stabil og lettvinn lagring

Standard utstyr
Innfesting
Kollisjonssikring
Vektavlastning, bjelke
PTO aksel
Hydraulisk tilkobling
Annet standard utstyr

Tekniske data
Arbeidsbredde (m)
Antall skiver
Antall kniver
Kniv-dimensjoner
Rotasjonshastighet, skive (o/min)
Rotasjonshastighet , PTO (o/min)
Vekt (kg)
Effektbehov (hk)
Kapasitet (da/t)
Stubbhøyde (cm)
Skår-bredde (m)
Rotasjonsretning skiver
Stengelbehandler
Transportbredde (m)
Transporthøyde (m)
Transportlengde (m)

3 pkt. Innfesting kat. II og III
Mekanisk
Hydraulisk
Sikkerhetsclutch, frinav
1x enkeltvirkende fjernkontroll ventil(1EW)
1x dobbeltvirkende fjernkontroll ventil (1DW)
Hurtigskift system på kniver, verktøy for hurtigskift av
kniver, reservekniver, ekstra brytepinner, foldbar duk for
beskyttelse mot gjenstander som kan slenges ut fra de
roterende skivene, slitesko på bjelken

Silvercut Disc
900 C
8,74
16
32
110x48x4
3000
1000
1860
120
120
4-7
1,80 - 2,20
parvis
uten stengelbehandler
2,86
3,65
2,20

Silvercut Disc
900 C FC
8,69
16
32
110x48x4
3000
1000
2320
190
120
4-7
1,60 - 3,00
parvis
finger
2,86
3,65
2,20

Silvercut Disc
800 C RC
8,00
14
28
110x48x4
3000
1000
2320
160
100
4-7
1,40 - 2,80
parvis
valser
2,86
3,50
2,20

Silvercur Disc
1000C
9,60
18
36
110x48x4
3000
1000
2040
160
140
4-7
2,20 - 2,60
parvis
uten stengelbehandler
2,86
4,07
2,20
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Spider Sprederiver
ET GODT GROVFÔR ER AVGJØRENDE

Fôrkvalitet er et nøkkelbegrep, og en vesentlig suksessfaktor innenfor det moderne landbruket. Et godt
grovfôr er avgjørende for husdyras ytelse, gårdens driftsgrunnlag og resultatet man sitter igjen med ved
årets slutt.
Flere faktorer er avgjørende for å kunne produsere fôr av høy kvalitet under norske, ofte krevende forhold,
innenfor en begrenset tidsramme.
Det er spesielt to kriterier som er viktige: Riktig arbeidsteknikk og tilstrekkelig fôrtørk.
Dette er årsaken til at sprederiva er en betydningsfull del av prosessen under høsting av høy og gras.

16

Spider Sprederiver
Orkel Spider sprederiver er oppbygd med
moderne og gjennomtenkte løsninger, er enkle i
bruk og lette å manøvrere, for å sikre at graset blir
spredd jevnt, med jevn tykkelse. Resultatet er
raskere og bedre fôrtørking, samt økt
tørrstoffinnhold. Skal graset presses, får man mer
gras i hver ball, og oppnå en betydelig
kostnadsreduksjon knyttet til plastforbruk,
håndtering og transport.
Tindesikring hindrer at rivetinden faller
av og havner i graset ved brudd

1 - Tindearmer i rørprofil.

1
8

4

5

6
2

3

7

2 - Doble skiveprofiler i rotor
3 - Tindesikring hindrer at tinden faller av ved brudd
4 - Solid innfesting av tindene, der rivetinden omslutter armens rørprofil
5 - 4mm Hardox i den øvre plateprofilen i rotor
6 - Robust kraftoverføring gjennom oljefylte girhus
7 - Liten rotordiameter for god terrengfølgelse og
jevnt spredebilde
8 - Ulik, tilpasset lengde på rivetindene gir suverene
plukkeegenskaper
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4-ROTORS

SPIDER 555/4

Orkel Spider 555/4 Pro er en allsidig sprederive. En proffesjonell fire rotors sprederive med robust
oppbygning og fleksibilitet godt tilpasset kjøring i bratt lende og nær åkerkanter. Disse sprederivene er godt
egnet for bruk i kombinasjon med mindre slåmaskiner, der arbeidsbredden er 2,00-2,30m.

Vribart tårn med transportlås. Det vribare tårnet
gjør at maskinen følger traktoren bedre. Når riva
løftes, glir tårnet automatisk i lås.

System der den ytre rotoren kan vries rundt for
å gi smalere transportbredde.
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Hjul med justering av arbeidshøyde og
spredevinkel.

4-ROTORS
Høydejustering og sidestilling for kantspedening
Hele ytre rotor kan vries under transport
Hydraulisk sammen folding av rotorer
Vribart tårn med transportlås

S tandard utstyr
Innfesting
Transport
for
Rotorer
Rivetinder/fjærer
PTO aksel
Hydraulisk tilkobling
Annet standardutstyr

3-punkt innfesting Kat. II
Hydrauliisk sammenleggbar, mekanisk vribare ytre rotor er
smalere transport bredde
Armer for rivetinder av høykvalitetsstål i rørprofil
Doble plateprofiler, Hardox stål på øvre skive
Rivetinder med 5 viklinger I SUPER C stål
PTO aksel med sikkerhetskobling
1x enkeltvirkende fjernkontroll ventil (1EW)
Sidestabilisatorstag

Tekniske
S PIDER
Tekniske data
Spider555/4
555/4
Data
Antall rotorer
4
Rotor diameter (m)
1,70
Antall tinder pr. rotor
6
Justering av arbeidsvinkel
14-18º
Kapasitet (da/t)
55
5,3
Arbeidsbredde (m)
Transportbredde (m)
2,95
Transporthøyde (m)
2,70
475
Vekt (kg)
Effektbehov (Hk/kW)
15/20
PTO hastighet (o/min)
450 - 540
Rotorenes rotasjonhastighet (o/min)
175
Hjul
15x6.00-6
Sikkerhetskoblng (Nm)
900
Monteringstid (t)
4
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6-ROTORS
SPIDER 615/6 HS og 685/6 HS

Orkel Spider 615/6 HS og 685/6 HS er svært effektive sprederiver godt tilpasset tyngre gras og krevende
forhold. Sprederiva er veldig manøvrerbar og enkel i bruk, der
nødvendige justeringer blir utført fra førersetet.

Rotorer med justerbar arbeidshøyde og
spredevinkel samt hydraulisk justerbar
kantspredning gjør dette til en tilpasningsdyktig
maskin. Med kantspredefunksjonen, kaster du
graset bort i fra åkerkanter og andre hindringer.
Spider 615/6 og 685/6 er godt tilpasset
slåmaskiner med 2,30 til 2,80 arbeidsbredde.
TINDESIKRING hindrer at rivetinden faller av
og havner i graset ved brudd

Hjul med justering av arbeidshøyde og
spredevinkel.
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Hydraulisk betjent kantspredningsfunksjon er
standard på Orkel Spider 615/6 HS og 685/6 HS.

6-ROTORS
Kantspredning, hydraulisk betjent
Vribart tårn med transportlås
Hydraulisk sammen folding av rotorer
Kraftoverføring med doble ledd

Standard utstyr
Innfesting
Transport
Rotorer
Rivetinder/fjærer
PTO aksel
Hydraulisk tilkobling
Annet standardutstyr

3-punkt innfesting Kat. II
Hydrauliisk sammenleggbar
Armer for rivetinder av høykvalitetsstål i rørprofil
Doble plateprofiler, Hardox stål på øvre skive
Rivetinder med 5 viklinger I SUPER C stål
PTO aksel med sikkerhetskobling
1x enkeltvirkende fjernkontroll ventil (1EW) 1xenkeltvirkende
fjernkontrollventil for kantspredning (1EW)
Sidestabilisatorstag
Hydraulisk betjening av kantspredning

Tekniske
S PIDER
Spider
615/6 HS
Tekniske data
Data
615/6 HS
Antall rotorer
6
Rotor diameter (m)
1,30
Antall tinder pr. rotor
5
Justering av arbeidsvinkel
16-20º
Kapasitet (da/t)
62
Arbeidsbredde (m)
6,00
Transportbredde (m)
2,80
Transporthøyde (m)
3,00
Vekt (kg)
740
Effektbehov (Hk/kW)
33/45
PTO hastighet (o/min)
450 - 540
Rotorenes rotasjonhastighet (o/min)
175
Hjul
16x6,50-8
Sikkerhetskoblng (Nm)
900
Monteringstid (t)
5

S PIDER
Spider 685/6 HS
685/6 HS
6
1,50
6
14-18º
70
6,80
2,95
3,60
790
44/60
450 - 540
175
16x6,50-80
1020
5
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8-ROTORS

SPIDER 815/8 HS

Orkel Spider 815/8 HS er effektive sprederiver godt egnet for tyngre gras og krevende
forhold. Dette er en profesjonell maskin med gjennomført design, justeringsmuligheter som gir allsidighet
og enkelt tilpasses ulike driftsforhold.
Hydraulisk betjent kantspredning, gjennomført drivlinje med solide girbokser og klokoblinger for effektiv
kraftoverføring i kombinasjon med hurtig sammenfolding av rotorer ved transport.
Spider 815/6 HS er godt tilpasset slåmaskiner med 3 m. arbeidsbredde.

Orkel 815/8 HS kan leveres i slept utgave. ( 815/8 T HS) Dette muliggjør bruk av
mindre traktorer, som ellers ville ha blitt for små til å håndtere riva.

Hydraulisk betjent kantspredning er
standard
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Justerbar arbeidshøyde og
spredevinkel på alle rotorer

Klokobling gir driftsikker kraftoverføring

8-ROTORS
Solid girboks
Hydraulisk sammen folding av rotorer
Kantspredning, hydraulisk betjent
Vribart tårn med transportlås
Klokobling

Standard utstyr
Innfesting
Transport
Rotorer
Rivetinder/fjærer
PTO aksel
Hydraulisk tilkobling
Annet standardutstyr

Tekniske data
Arbeidsbredde
Antall rotorer
Antall tinder pr. rotor
Justering av arbeidsvinkel (°)
Rotordiameter (m)
Rotasjonshastighet, rotor (o/min)
Rotasjonshastighet , PTO (o/min)
Vekt (kg)
Effektbehov (hk)
Kapasitet (da/t)
Sikkerhetskobling (Nm)
Hjul
Transportbredde (m)
Transporthøyde (m)
Transportlengde (m)

3-punkt innfesting Kat. II
Hydrauliisk sammenleggbar
Armer for rivetinder av høykvalitetsstål i rørprofil
Doble plateprofiler, Hardox stål på øvre skive
Rivetinder med 5 viklinger I SUPER C stål
PTO aksel med sikkerhetskobling
1x enkeltvirkende fjernkontroll ventil (1EW)
1xenkeltvirkende fjernkontrollventil for kantspredning (1EW)
Lysutstyr for veikjøring, sidestabilisatorstag
Hydraulisk betjening av kantspredning

Spider
815/8 HS (T)
7,85
8
5
16 - 20
1,30
201
450-540
1055
60
95
1020
16x6.50 - 8
2,95
2,95
1,90

Spider
900/8 (T)
8,80
8
6
13 - 19
1,45
185
450-540
1490/2080
74/48
90
1300
16x6.50 - 8
2,80/2,95
3,40/2,45
2,20/4,98
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10-ROTORS

SPIDER 1100/10

Orkel Spider 1100/10 er en sprederive med stor kapasitet for større arealer. Dette er en profesjonell
maskin med gjennomført design, men innehar allikevel fleksibiliteten til en trepunktsmontert maskin.

Orkel 1100/10 kan leveres i slept utgave.
( 1100/10 T) Dette muliggjør bruk av mindre
traktorer, som ellers ville ha blitt for små til å
håndtere riva.
Et innovativt hydraulisk system kontrollerer både
arbeids og transport posisjon
Hydrauliske sidestabilisatorer gjør at at riva
følger traktoren meget smidig, og gir samtidig
stabilitet under transport.
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10-ROTORS

S tandard utstyr
Innfesting
Transport
Rotorer
Rivetinder/fjærer
PTO aksel
Hydraulisk tilkobling
Annet standardutstyr

3-punkt innfesting Kat. II
Hydrauliisk sammenleggbar
Armer for rivetinder av høykvalitetsstål i rørprofil
Doble plateprofiler, Hardox stål på øvre skive
Rivetinder med 5 viklinger I SUPER C stål
PTO aksel med sikkerhetskobling
1x enkeltvirkende fjernkontroll ventil (1EW)
1xenkeltvirkende fjernkontrollventil for kantspredning (1EW)
Lysutstyr for veikjøring, sidestabilisatorstag, endeduk for
kantspredning

Tekniske
S PIDER
Tekniske data
Spider
1100/10
Data
1100/10
( T)(T)
Antall rotorer
10
Rotor diameter (m)
1,45
Antall tinder pr. rotor
6
Justering av arbeidsvinkel
15-21º
Kapasitet (da/t)
100
Arbeidsbredde (m)
10,80
Transportbredde (m)
2,95
Transporthøyde (m)
3,70
1780 (1400)
Vekt (kg)
100/74
Effektbehov (Hk/kW)
450 - 540
PTO hastighet (o/min)
185
Rotorenes rotasjonhastighet (o/min)
16x6,50-8 / 18x8,50-8
Hjul, rotorer
380/55-17 Flotation+
Hjul, transportramme
1300
Sikkerhetskoblng (Nm)
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14-ROTORS

SPIDER 1500/14 T

Orkel Spider 1500/14 T handler om kapasitet. Med 14 rotorer er ikke selv de største åkrer noen utfordring
for denne maskinen!
Dette er ei sprederive med mange spesialiserte og patentertes løsninger; en helt unik løsning for
justering av rotorenes arbeidsvinkel, spesialutviklet girboks med et innovativt innebygd
sikkerhets-system og en meget solid og stødig bæreramme som gir stor fleksibilitet under kjøring på
åkeren, ved løft og senk av rotoren og ved rygging.
Resultatet er her, en ”top of the range” modell for deg som krever mer!

JUSTERBAR arbeidsvinkel på rotorer, fra
10 - 19º. Hydraulisk justering som
tilleggsutstyr.

Innovativ egenutviklet girboks med
innebygget sikkerhetsclutch. En
clutch sikrer hele drivlinja, noe som
gir mindre momentbelastning.
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Meget solid og stødig egenutviklet konstruksjon der sikkerhetsramma
rundt er hengslet sammen, og blir en del av den bærende
konstruksjonen. Kan kjøres i løftet posisjon med PTO i gang slik at
rygging inn i hjørner o.l er mulig.

Kompakte transportmål. Under transport er Solid transportramme med avdemping
maskinen mindre enn en middels stor
gjødselvogn

14-ROTORS
Høydejustering
Robust bæreramme med gummidemping
Patentert system for justering av arbeidsvinkel
Kraftig sikkerhetsramme som er hengslet sammen,
og blir del av bærende konstruksjon

Standard utstyr
Innfesting
Transport
Rotorer
Rivetinder/fjærer
PTO aksel
Hydraulisk tilkobling
Annet standardutstyr

Drag med transportramme
Hydrauliisk sammenleggbar
Armer for rivetinder av høykvalitetsstål i rørprofil
Doble plateprofiler, Hardox stål på øvre skive
Rivetinder med 5 viklinger I SUPER C stål
PTO aksel med sikkerhetskobling
1x enkeltvirkende fjernkontroll ventil (1EW)
1xenkeltvirkende fjernkontrollventil for kantspredning (1EW)
Lysutstyr for veikjøring, sidestabilisatorstag
Hydraulisk betjening av kantspredning

Tekniske
S PIDER
Tekniske data
Spider
1500/14
Data
1500/14
T (T)
Antall rotorer
14
Rotor diameter (m)
1,45
Antall tinder pr. rotor
6
Justering av arbeidsvinkel
10-19º
Kapasitet(da/t)
160
Arbeidsbredde (m)
14,8 (DIN11220)
Transportbredde (m)
2,98
Transporthøyde (m)
2,41
Transportlengde (m)
5,50
Vekt (kg)
2950
95
Effektbehov (Hk/kW)
400-500
PTO hastighet (o/min)
210
Rotorenes rotasjonhastighet (o/min)
16x6,50-8/16x9,60-8
Hjul, rotorer
3,80/55-17 Flotation+
Hjul, transportramme
1800
Sikkerhetskobing (Nm)
4
Monteringstid (t)
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Star Samleriver

HØY KVALITET OG BRUKERVENNLIGHET
Orkel Star samleriver er gjennomførte produkter av høy kvalitet, der brukervennlighet og skånsom
strenglegging for høyest mulig fôrkvalitet er vårt hovedfokus. Innovative løsninger, som for eksempel
modulære rotorhus og patenterte pendlende tandem aksler, sikrer høy effektivitet og fôr uten
forurensninger forårsaket av samleriva.

1 - Individuelt utskiftbare armer
2 - Lavt vedlikeholdsbehov og lang levetid
3 - Lav egenvekt grunnet bruk av høy-kvalitetsstål
Armer som kan skiftes individuelt, med doble glidelager
og smøring.

5 - Herdet kurveføring med stor diameter

2
4

6 - Rullelager på hver arm og smørbart
eksenter gir smidig og lydsvak gange

7
6

3
1

5
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4 - Stor diameter på rotorhus og giroverføring gir lavere moment og mer kraft

7 - Vertikal rotoraksel opplagret med kulelager og stor innbyrdes avstand, gir stabilitet og høy slitestyrke.

Star Samleriver

2 ROTORS SAMLERIVER

Valg av riktig 2-rotors samlerive, er avhengig av slåmaskinenes kapasitet og hvilken
høstemaskin som skal benyttes.
For høsting av gras og høy under norske forhold, blir
det ofte benyttet lessevogner, rundballepresser og
mindre finsnittere. Felles for disse
høstemaskinene er at disse , for å arbeide effektivt,
bør følge en streng som er tilpasset kapasiteten til
en pick-up med arbeidsbredde på 1,50 til 2,20m.
En slik streng legges enten, med ei 1-rotors rive,

Orkel Star 600/20T
Singel eller dobbel
sidestreng

Orkel Star 700/22T
Sidestreng

Orkel Star 360/10 – 470/13, eller med ei 2-rotors
rive, Orkel Star 720/22 eller Star 850/22.
For høyeffektive høstemetoder med selvgående
finsnitteare og store slepte snittere, vil man ha
bredere streng og mer gras for å utnytte
maskinenes kapasitet fullt ut. Her vil Orkel Star
600/20 og Star 700/22 være aktuelle, da disse
rivene legger

Orkel Star 720/22T og 850/22T
Senterstreng

TILLEGGSUTSTYR

Lysutstyr, Star 360/10 – 470/13
Enkelt nesehjul for Star 600/20
Dobbelt nesehjul for Star 600/20
Ekstra skårduk, Star 600/20
Hydraulisk høydejustering, Star 600/20
Rammestabilisator, Star 600/20
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1 ROTORS
STAR 360/10, 400/11, 430/12 og 470/13

Orkel Star 1-rotors samleriver med fire rivetinder per arm, samler alt gras til en luftig streng. På grunn av
det vribare tårnet er samlerivene smidige, og følger traktoren
uproblematisk, også ved krappe svinger.

Den patenterte tandemakselen sørger for meget
gode flytegenskaper, og kan samtidig justeres for å
takle ulike driftsforhold.

I tillegg kan eksenteret justeres slik at
rivetindenes arbeidssektor kan tilpasses rivas
arbeidsområde og grasets fuktinnhold.

Tandemaksel med justerbar høyde/tiltvinkel.

Justerbart eksenter gjør at rivetindenes
angrepspunkt kan tilpasses arbeidsområde og
driftsforhold.

Patentert pendlende tandemaksel gir optimal
terrengfølgelse, reduserer slag og belastning på
rivas konstruksjon, samt muliggjør økt
arbeidshastighet.

30

1 ROTORS
Vribart tårn med transportlås og sidestabilisatorstag
Høydejustering på rotor
Patentert pendlende tandem - aksel
Justerbart eksenter

Standard utstyr
Innfesting
Transport
Rotorer
PTO aksel
Annet standardutstyr

3-pkt. Innfesting Kat I og II
Alle armer kan taes av
Modulær rotor, tett rotorhus
PTO aksel med sikkerhetskobling
Mekanisk høydejustering, justerbart eksenter, pendlende
tandemaksel, duk for skårlegging

Tekniske
Tekniske data
Data
Antall rotorer
Arbeidsbredde (m)
Rotor diameter (m)
Transportbredde (m)
Maskinbredde (m)
Vekt (kg)
Antall tinder pr. arm (Totalt)
Hjul, størrelse
Effektbehov (Kw//Hk)
PTO hastighet (o/min)
Sikkerhetskobling på PTO aksel (Nm)
Kapasitet (Da/t)
Monteringstid
Skårbredde (8m)

SStar
TAR
360/10
360/10
1
3,60
2,83
1,68
2,99
495
4(40)
16x6.50-8 4Ply
22/30
540
600
45
3
0,70 - 1,40

SStar
TAR
400/11
400/11
1
4,00
3,15
1,99
3,51
550
4(44)
16x6.50-8 4Ply
22/30
540
600
50
3
0,70 - 1,40

Star
S TAR
430/12
430/12
1
4,30
3,34
2,20
3,51
564
4(48)
16x6.50-8 4Ply
22/30
540
600
55
3
0,60 - 1,40

Star
S TAR
470/13
470/13
1
4,70
3,56
2,20
3,72
575
4(52)
16x6.50-8 4Ply
30/41
540
600
62
3
0,60 - 1,40
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2 ROTORS
STAR 600/20 T

Orkel Star 600/20T er ei 2-rotors samlerive med et innovativt design, der hver rotor blir båret av et sett
med tandemaksler som løfter og senker rotoren etter parallellogram
prinsippet.

Rotorene er forbundet med ei bæreramme.
I tillegg manøvreres den bakerste rotoren
hydraulisk til begge sider. Rivas drag festes i
traktorens trekkstenger, slik at den følger
traktorens bevegelse optimalt. Designet gjør riva
smidig og tilpasset ulikt terreng.
Orkel star 600/20 T legger sidestreng der inntil
12m kan legges i en streng.

Hydraulisk sidemanøvrering av bakre rotor
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Innovativ tandem system etter parallellogram prinsippet

2 ROTORS
Justerbart eksenter
Patentert tandem
Bæreramme
Hydraulisk sidejustering

Standard utstyr
Innfesting
Transport
Rotorer
PTO aksel
Annet standardutstyr

Hydraulisk løft av rotorer,
parallellogram prinsipp

Slept. Innfesting i trekkstenger
Alle armer kan taes av, hydraulisk løft av rotorer
Modulær rotor, tett rotorhus
PTO aksel med sikkerhetskobling
Hydraulisk høydejustering over tandem, hydraulisk
sidejustering, duk for skårlegging, lysutstyr.

Tekniske
Tekniske
data
Data
Antall rotorer
Arbeidsbredde (m)
Rotor diameter (m)
Transportbredde (m)
Maskinbredde (m)
Vekt (kg)
Antall tinder pr. arm (Totalt)
Hjul, størrelse
Effektbehov (Kw//Hk)
PTO hastighet (o/min)
Sikkerhetskobling på PTO aksel (Nm)
Kapasitet (Da/t)
Høyde (m)
Lengde (m)
Monteringstid
Skårbredde (8m)

Star
S TAR
600/20
T T
600/20
2
6,00
2,85
1,73
2,99
1480
4(80)
18x8.50-8 4Ply
30/41
540
900
70
1,53
8,23
8
0,60 - 6,20/6,00
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2 ROTORS

STAR 700/22 T

Orkel Star 700/22 T er ei 2-rotors samlerive med 22 armer og 4 tinder på hver arm.
Rotorene har et 3D uavhengig oppheng for stor fleksibilitet og tilpasning til underlaget.
Orkel Star 700/22 T legger sidestreng til venstre side. Ved å legge to strenger sammen, dekker riva et
arbeidsområde på 14 meter inn i en streng.

Hydraulisk sammen folding av rotorer og 3D
uavhengige rotoroppheng.
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2 ROTORS
Hydraulisk hev og senk for arbeidsposisjon og transport posisjon
Individuell sikkerhetskobling på hver rotor
Tandemaksler med uavhengig
pendlende rotoroppheng
J usterbart eksenter

Standard utstyr
Innfesting
Transport
Rotorer
PTO aksel
Hydraulisk tilkobling
Annet standardutstyr

Tekniske
Tekniske data
Data
Antall rotorer
Arbeidsbredde (m)
Rotor diameter (m)
Transportbredde (m)
Vekt (kg)
Antall tinder pr. arm (Totalt)
Hjul, rotorer
Hjul, transportramme
Effektbehov (Kw//Hk)
PTO hastighet (o/min)
Sikkerhetskobling på PTO aksel (Nm)
Kapasitet (Da/t)
Høyde (m)
Lengde (m)
Monteringstid
Skårbredde (8m)

Slept. Innfesting i trekkstenger
Alle armer kan taes av, hydraulisk løft av rotorer
Modulær rotor, tett rotorhus
PTO aksel med sikkerhetskobling
1x enkelt virkende fjernkontroll ventil (1EW)
1x dobbeltvirkende fjernkontrollventil (1DW)
Hydraulisk høydejustering over tandem, hydraulisk
sidejustering, duk for skårlegging, lysutstyr

SStar
TAR
700/22
T T
700/22
2
6,78
3,15
2,99
1880
4(88)
16x6.50-8 4Ply
10,0/75-15,3
37/50
540
600 venstre, 900 høyre
80
3,99
7,63
8
0,70 - 1,30

35

2 ROTORS
STAR 720/22 T og 850/26 T

Orkel Star 720/22 T og Star 850/26 T er allsidige og gjennomførte to-rotors samleriver som legger
senterstreng. Star 720/22 T har mekanisk stillbare rotorer, mens Star 850/26 T, vår mest populære
to-rotors rive, har hydraulisk stillbare rotorer.
Felles for begge modeller er en robust ramme med styrende bakaksel, slik at riva følger samme spor som
traktoren under svinger, uavhengig rotoroppheng og pendlende tandem-aklser.

Orkel Star 720/22 T og Star 850/26 T legger senterstreng.
Hydraulisk sidejustering av rotorer på Orkel Star 850/26 T

Styrende bakaksel med hele 55º styrevinkel, slik at riva
følger traktoren.

Pendlende tandemaksler under hver rotor.
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En spesiallaget girboks i Y-profil sikrer kraftoverføring til
rotorene uten knekk i akslingenes kryss.

2 ROTORS
Styrende bakhjul – følger traktoren
Y- girboks
Hydraulisk løft av rotorer
Hydraulisk stillbare rotorer
Pendlende tandemaksel
Uavhengig 3D rotoroppheng

Standard utstyr
Innfesting
Transport
Rotorer
PTO aksel
Hydraulisk tilkobling
Annet standardutstyr

Slept. Innfesting i trekkstenger
Alle armer kan taes av, hydraulisk løft av rotorer
Modulær rotor, tett rotorhus
PTO aksel med sikkerhetskobling
1x enkelt virkende fjernkontroll ventil (1EW)
1x dobbeltvirkende fjernkontrollventil (1DW)
Hydraulisk høydejustering over tandem, hydraulisk
sidejustering, duk for skårlegging, lysutstyr

Tekniske data

STAR 720/22T

STAR 850/26T

STAR 650/20T

STAR 1000/30T

Antall rotorer

2

2

2

2

Arbeidsbredde (m)

6,60 - 7,15

7,24 - 8,30

6,04 - 7,15

8,82 - 9,94

Rotor diameter (m)

3,15

3,55

2,86

4,26

Transportbredde (m)

2,99

2,99

2,55

2,81

Transporthøyde/transporthøyde med

3,99/3,60

3,99/3,20

4,15/3,51

3,99

Vekt (kg)

1800

2040

1520

2 750

Antall tinder pr. arm (totalt)

4 (88)

4 (104)

4 (80)

4 (120)

Hjul, rotorer

16x6.50 - 8

16x6.50 - 8

16x6.50 - 8

18x8.50 - 8

Hjul, transportramme
Effektbehov (Kw/Hk)

10,0/75-15,3
40/55

15/55x17
40/55

10,0/75-15,3
40/55

380/55-17 Flotation+
60/82

PTO hastighet (o/min)

540

540

400-500

400-500

Sikkerhetskobling på PTO-aksel (Nm)

900

900

Lengde (m)

5,51

5,82

Kapasitet (Da/t)

90

110

Monteringstid (min)

8

8

Skårbredde (8m)

1,30 - 1,85

1,15 - 2,10

innfeldt sikkerhetsramme

900

1,38 - 1,90

900

1,38 - 2,50
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Notater
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Keeps the wheels turning
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