
 

Nickel-Chrome-Molybdenskärande Rullar 

* Ett mycket tufft och slitstarkt material 

* Stannar skarpare för längre, vilket 

förbättrar Gräsförhållanden samtidigt som 

man minimerar underhåll. 

* Maximerar effekterna av lättnadslipning 

    Vilket minimerar friktion, värme och 

slitage. 

* Kompatibel med backlapping sålunda 

    förlänger knivarnas skarpa till en minimal 

kostnad. 

* Minskar underhållskostnader, driftstopp 

and  

    frustration. Tungstens understål 

* Matchas i hårdhet till klippspolen, vilket inte minskar livslängden på 

cylindern. 

* Håller knivarna och stålen upp till 4 gångerlängre än de flesta andra. 

* Långt liv med lätta underhållskrav. 

Justerbar underståls aggrivisitet 

* Producerar en marknadsledande kvalitet på skärning. 

* Lämnar inte gräset innan det skärs. 

* Ger en sann skärhöjd. 

* Ökar bollhastigheten utan att sänka klipphöjden. 

* Kan anpassas till icke aggressiv för böljande eller svampiga gröna. 

Dubbelriktad bifogningsrotation 

* Riktningen ändras snabbt genom att vrida på en spak. 

* Förbättrar gräsets tillstånd. 

* Omvänd rotation kommer att minska sidoväxling och halka. 

* Framåtriktad rotation upprätthåller villkoret samtidigt som 

spänningen reduceras. 

Kabeldrivna skärenheter 

* Minskar risken för hydrauliska läckor på green ytan. 

* Lider inte av problem med vattenintressen som hos en elektrisk motor. 

* Har inte några extra viktböter för ett elsystem. 

* Enkel diagnos och underhåll utan behov av datoranalys. 

* Ger konstant synkroniserade hjulhastigheter utan att sakta på grund av 

     Ojämn bladjustering. 

* Genom att trycka på en knapp höjs skärenheterna för högre 

markfrigång 

    Över grov terräng. 

* Skärenheterna låses sedan på plats för att undvika rörelse och skada 

    Under transport över grov mark. 

Snabbborttagningsaggregat 

* För snabb och enkel justering, underhåll och rengöring. 

* Kan snabbt konverteras till en teesgräsklippare. 

* Kan snabbt konverteras till andra klippaggerigat. 

Följer konturerna utmärkt 

* De helt flytande oberoende skärenheterna ger en jämn och 

     Konsekvent klippöver böljande yta utan scalpering 

Advanced Traction och Slope prestanda 

* Valbara 3WD ger oöverträffad dragkraft och lutningsprestanda. 

Dubbla hastighetscylindrar 

* En lägre klipphastighet är perfekt omedelbart efter toppdressing 

för att Minimera cylinderslitage och oönskad toppdressing. 

Baroness LM315GC Unique Selling Points 

 


