
Fransgård - Skiveslåmaskine

 -

K-205
K-240
K-280
K-320

Liftophængt skiveslåmaskine i 4 størrelser fra 2,05  

til 3,2 m arbejdsbredde. Den danskproducerede  

slåmaskine er udstyret med en kraftig, solid og  

servicevenlig italiensk knivbjælke (Comer) med 

ovale skiver og 4 mm knive. Slåmaskinen er vel-

egnet til mange afgrøder og lægger et bredt og 

jævnt skår, som gør det nemt at viderebearbejde 

afgrøden.

Fransgård



Producent:

 

Fransgård Maskinfabrik A/S        
Fredbjergvej 132, DK-9640 Farsø 
Tlf. +45 98 63 21 22   
www.fransgard.dk

Importør: Forhandler:

Tekniske data K-205 K-240 K-280 K-320

Arbejdsbredde 205 cm 240 cm 280 cm 320 cm

Transportbredde 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm

Antal skiver/knive 5 / 10 stk 6  / 12 stk 7 / 14 stk 8 / 16 stk

Kileremme 4 stk 4 stk 4 stk 6 stk 

Antal slæbesko 6 stk 7 stk 8 stk 9 stk

Hydraulik udtag 1 enk. 1 enk. 1 enk. 1 enk.

Kraftbehov kW/HK 45 / 60    60 / 80 67 / 90 75 / 100

Kraftudtag 540 o/min 540 o/min 540 o/min 540 o/min

Arbejdshastighed 8-15 km/t 8-15 km/t 8-15 km/t 8-15 km/t

Egenvægt 395 kg 440 kg 490 kg 545 kg

Overbelastningssikring udløses ved påkørsel og sikrer 
minimal skade, hvis uheldet er ude under arbejde 
med maskinen.

De ovale skiver giver en god gennemstrømning af 
materialet. Skiver er monteret på en 16 spline aksel og 
tandhjul kan serviceres enkeltvis. Beskyttelsesskål ved 
møtrik sikrer intakt møtrik ved knivskift.

Sikkerhedsdugen kan let klappes op, så den kraftige 
“Comer” knivbjælke kan serviceres fra begge sider 
ved udskiftning af 4 mm knive.

Den kraftige fjeder i ophænget sikrer, at knivbjælken 
følger terrænet under arbejde og bliver fikseret via 
låsebeslaget under transport.

Alle modeller har standard hydraulisk opklap til trans-
port, der låses via transportkæden, som også sikrer, at 
ophænget altid bliver i den ønskede position.

 Fransgård tilbyder også:

Rotorriver


