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Ny Kverneland 4132 L og 4140 L slept skiveslåmaskin uten
stengelbehandler – 3,2 eller 4,0 m arbeidsbredde med lavt
kraftbehov
01.09.2014, Kerteminde, Denmark

Kverneland 4132 L og 4140 L – Effektivitet på et nytt nivå

Med den nye Kverneland 4132 L og 4140 L slept skiveslåmaskin økes det brede
spekteret av Kverneland skiveslåmaskiner. Kverneland 4100 serie representerer enkel
og pålitelig drift, alt i et miljøvennlig design.
Stor kapasitet med lavt kraftbehov
Med sine 3,2 og 4,0 m arbeidsbredde, er Kverneland 4132 L og 4140 L sikret effektiv slått av
store arealer, og med det slepte designet kan det benyttes mindre traktorer.
En svivel girkasse festet til hovedrammen, garanterer at maskinen er lett å manøvrere både
på marken og under transport. Maskinen kobles lett til traktoren med et enkelt låsepinne
system. Fest låsepinnene, koble til PTO akslingen og hydraulikken, og du er i gang.
Sikkerhetsutløser er nøkkelen
Disse slåmaskinene er designet fra bunnen av for å tilby best mulig kuttekvalitet. Et effektivt
flytesystem begrenser og beskytter maskinen mot sjokkbelastninger. Dette sikrer at
slåtteknivene alltid er plassert nær bakken. Treffes noen hindringer, vil hele knivbjelken
svinge oppover og over hindringen, og automatisk vende tilbake til arbeidsposisjon når
hindringen er passert.
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Sikker og forsvarlig transport
Den slepte konstruksjonen gjør den svært smidig og god under transport. Kraftig ramme med
store hjul gir sikker og forsvarlig transport, selv med høy hastighet og mindre traktor. Dette
gir en sikrere og bedre transport i forhold til 3-punkt monterte maskiner.
Den helsveiste slåttebjelken som bare Går og Går
4100 serien har Kverneland sin selvkonstruerte og produserte slåttebjelke. Slåttebjelken er
helsveist og konstruert for hardt arbeid. De runde skivene er mindre utsatt for slag mot
knivene, og sikrer at steiner viker unna og det er mindre risk for blokkeringer, og reduserer
sjokkbelastningen på transmisjon til et minimum. Dette er bevist i bruk over lang tid.
Kverneland 4132 L – 4140 L – Viktigste Spesifikasjoner:

Kverneland 4132 L

Kverneland 4140 L

Arbeidsbredde

3,2 m

4,0 m

Vekt (kg)

1140

1250

Kraftbehov (kW/hk)

40/55

51/70

8

10

Antall skiver

***
Last ned høyoppløslige bilder av Kverneland 4132 L og 4140 L her:

Download field image 01
Tekst: Kverneland 4132 L og 4140 L – Fleksibel og effektiv på et nytt nivå

Download technical image 01
Tekst: Kverneland 4132 L og 4140 L er enkelt koblet til traktoren med et enkelt låsepinne
system.

Download technical image 02
Tekst: Svivel girkasse for stor svingradius.
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Kverneland Group er et av verdens ledende internasjonale selskaper innenfor utvikling, produksjon og
distribusjon av redskaper og service til landbruket. Sterk fokus på innovasjon gjør at Kverneland
Group kan tilby en attraktiv, unik og bred produktportefølje av høy kvalitet innenfor jordbearbeiding,
såing, grovfôr- og fôrballeutstyr, sprøyting og kunstgjødselspredning. For mer informasjon om
Kverneland Group visit no.kvernelandgroup.com
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Kverneland and iM FARMING Online:
Visit our web site

Like us on facebook

www.kverneland.com

www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Watch us on YouTube

Follow us on Twitter

www.youtube.com/kvernelandgrp

@KvernelandGroup
@iM_Farming
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