TWOSE TW48-2
ARMMAAIER
Robuust gebouwde armmaaier,
ideaal voor het onderhoud van
bermen/sloten en hagen
Armmaaiers voor tractoren met een vermogen vanaf
44 kW (60 pk), een driepunt aanbouw Kat. II en een
minimaal tractorgewicht van 2500 kg. De aandrijving
geschiedt d.m.v. een 540 tpm aftakas.
> Maximale horizontale reikwijdte van 4.80 m
> Stabilisatieset voor de driepunt
> T ractoronafhankelijk hydraulieksysteem
met aftakas
> Meerhendel bowdenkabel bediening
>H
 ydraulisch vermogen 40 pk
>H
 ydrauliekpompen uit gietijzer
>1
 40 liter olietank volume
>M
 echanische obstakelbeveiliging
>D
 raaiing maairotor 240°
> Z weefstand maaiarm en maairotor
> Steunpoten
>M
 aairotor 1.20 m met V-snaar aandrijving, 260 kg
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>D
 ubbele draairichting maairotor
> Klepels naar keuze
> Glijsloffen, looprol 100 mm
>D
 iverse andere werktuigen mogelijk

< Meerhendel kabelbediening

Technische gegevens
Min. tractorvermogen (kW/pk)

44/60

Min. tractorgewicht (kg)

2500

Max. horizontale reikwijdte (m)

4.80

Pompcapaciteit (l/min)

80

Werkdruk (bar)

225

Tankvolume (l)

140

Gewicht basismachine incl. olie (kg)

850

Galvaniweg 10, NL- 6101 XH ECHT
T. 0475 48 70 21 - F. 0475 48 70 35 - E. info@dabekausen.com
België T. 0031 475 48 70 21 - F. 0031 475 48 70 35

Find us on Facebook

www.dabekausen.com

TWOSE TW55-4
ARMMAAIER
Flexibel inzetbare armmaaiers
met een optimale combinatie van
vermogen en bedieningsgemak
Semi-professionele armmaaiers voor tractoren met
een vermogen vanaf 47 kW (65 pk), een driepunt
aanbouw Kat. II en een minimaal tractorgewicht
van 3300 kg. De aandrijving geschiedt d.m.v. een
540 tpm aftakas. Uitstekend geschikt voor zowel
bermen/sloten maaien als hagensnoei.
> Maximale horizontale reikwijdte 5.50 m
>P
 arallelle armvoering
> Stabilisatieset voor de driepunt
> T ractoronafhankelijk hydraulieksysteem met aftakas
> Eenhendel elektro-proportionele bediening
>H
 ydraulisch vermogen 45 pk
>H
 ydrauliekpompen uit gietijzer
>2
 00 liter olietank volume
>D
 raaiing maairotor 240°
>H
 ydraulische draaiing maaiarm 100°
>H
 ydraulische obstakelbeveiliging
> Z weefstand maaiarm en maairotor
> LED verlichting
> Steunpoten
>M
 aairotor 1.20 m met V-snaar aandrijving, 260 kg
>D
 ubbele draairichting maairotor
>K
 lepels naar keuze

< E lektrisch-proportionele
bediening

> Glijsloffen, looprol 100 mm
>D
 iverse andere werktuigen mogelijk

Technische gegevens
Min. tractorvermogen (kW/pk)

47/65

Min. tractorgewicht (kg)

3300

Max. horizontale reikwijdte (m)

5.50

Pompcapaciteit (l/min)

80

Werkdruk (bar)

250

Tankvolume (l)

200
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Gewicht basismachine incl. olie (kg)

1330
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