Klippaggregat

4000
series

HM602/722/HP722
Ventrac  serie klippaggregat med sidoutkast är
byggda för att vara de som klipper bäst och har längst
livslängd inom kategorin finklippare. Det kraftiga stålchassit
med den fullånga bakrullen maximerar grässtripningen och
lämnar en snyggt klippt gräsmatta efter sig.
Det progressiva, flytande klippdäcket gör att gräsklippet
snabbt och enkelt kastas ut genom
sidoutkastet. Som tillval kan du
byta sidoutkastet mot en mulchingsats. Ventrac har ett eget ställbart
justeringssystem (LAS) som gör
klipphöjden valbar från 2,8 till 12
cm. Klipphöjden ställer du enkelt in
med en spak (enhandsgrepp).
Ventrac´s RTF*-utkastarskydd är
tillverkat i gummi för att klara emotkörningar utan att gå sönder. Du
behöver aldrig mer oroa dig över
ett trasigt utkastarskydd, som är
en mycket viktig säkerhetsdetalj på
aggregat med sidoutkast.
(*återgående till ursprungsform.
Kan ej användas med mulchingsats.)
Klippaggregaten kan snabbt tiltas upp till ett nästan
vertikalt läge för lättare åtkomst vid rengöring, transport,
förvaring eller vid slipning av knivarna. Du lossar enkelt 2

sprintar, flippar upp aggregatet och låser fast det med de
två sprintarna, lättare än så blir det inte!
Ventrac  aggregat är byggt på samma grundchassi
som HM2 men med ytterligare en finess; sidoförskjutning.
Aggregatet kan sidoförskjutas c:a 16 cm till vänster. Tack
vare detta kan du lättare komma åt att klippa trånga partier
eller längs dikeskanter. Vändradien åt vänster blir mindre
med ett sidoförskjutet aggregat.

Standardutrustning:
•
•
•
•
•

Uppfällbart aggregat
Utkastarskydd i gummi
Enkel klipphöjdsinställning
Fullt flytande aggregat
Ventrac Minute Mount System

Tillval:
•

Mulchingsats

LAPAB Maskin AB • Box 46 • 734 22 HALLSTAHAMMAR
Besöksadress: Flädervägen 5
Tele: 0220 - 225 60 • Fax: 0220 - 225 65
www.lapab.com • info@lapab.com

Specifikationer
HM602
Aggregat
Klipphöjder
Låg position
Hög position
Klippjusteringslägen
Klipphöjdsjustering
Utkastarskydd
Dimensioner
Klippbredd
Längd
Bredd
Höjd
Vikt

13 st

152 cm
132 cm
185 cm
40,6 cm
175 kg

Klippaggregat 4000

series

HM602/722/HP722

HM722
Frontmonteras, 2 stödhjul fram och hel rulle bak
2,86 - 10,5 cm
4 - 12 cm
13 st
Enhandsspak
Tillverkat i gummi

HP722

13 st

183 cm
183 cm
147 cm
147 cm
216 cm
216 cm
40,6 cm
40,6 cm
204 kg
204 kg
Specifikationer kan komma att ändras utan kungörelse eller förpliktelse
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