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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
KOMMUNÁLIS ++

MEZŐGAZDASÁG +

SZŐLÉSZET +++

ÜLTETVÉNY +++

ZÖLD FELÜLETEK +

A TELEFLEX egy széleskörűen alkalmazható teleszkóp rendszerű
vázszerkezet elsősorban a szőlő- és gyümölcsösökben alkalmazható
különböző oldalkaszák hordozására. Munkaszélessége 145 cm-től
345 cm-ig változik. A traktor mellső, ill. hátsó részére egyaránt
függeszthető, felszerelve a jobb, a bal vagy mindként oldalon

elhelyezett bármely típusú INO rotációs oldalkaszával (BD, BDL,

BDR).

Kiegészítők:

- Egyéb művelő elemek felkapcsolásához szükséges kiegészítők
- Minimum 90 cm-es munkaszélesség

1 Függesztő keret

2 Kiegészítő combi függesztő keret (mellső és hátsó függesztéshez)
3 Teleszkóp rendszerű hidraulikus működtetésű kar (bal vagy jobb oldali)

4 Magasságállítható fém vagy gumi abroncsozású támkerék
5 5O literes olaj tartály a BDR vagy BDR + BDL típusokhoz (opció)

6 80 literes dupla olaj a BDR + BDRL típusokhoz (opció) 
7 Szimpla vagy dupla olajszivattyú
8 Olajhűtő a hosszú időtartamú folyamatos munkavégzéshez (opció)
9 BD oldalkasza a Teleflex-hez (opció)

10 BDL oldalkasza a Teleflex-hez (opció)
11 BDR oldalkasza a Teleflex-hez (opció)

12
Hidraulika tömlők a traktorhoz történő közvetlen csatlakozáshoz
(opció a BD, BDL típusokhoz)

13 A Teleflex keret úszó függesztése
14 A BD, BDL, BDR rotációs oldalkaszák úszó rendszerű függesztése
15 Magasságállítható biztonsági fedő a tárcsa alatt BD, BDL, BDR típusoknál 



Modell TELEFLEX

Munkaszélesség alaphelyzetben[cm] ● 145-345

Munkaszélesség BDR + BDL-el [cm] ● 200-340

TLT fordulatszám 540 min¯¹ ●
TLT fordulatszám1000 min¯¹ ○

Olajtartály térfogata [L] ○ 50 / ○ 80

Hidraulika olaj típus HD 46

Teleflex RH (jobb oldali teleszkóp karral) ○
Teleflex LH (bal oldali teleszkóp karral) ○

Teleflex RH+LH (jobb és bal oldali teleszkóp karral) ○
Teleflex BD oldalkaszával ○
Teleflex BDL oldalkaszával ○
Teleflex BDR oldalkaszával ○

Szimpla olajszivattyú BDR vagy BRR+BDL típusokhoz ○
Dupla olajszivattyú BDR + BDRL típusokhoz ○

Olajhűtő ○
Kiegészítő combi függesztő keret ○

A keret súlya [kg] 230

TELEFLEX eszközhordozó keret

● Alapfelszereltség   ○ Opció
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Model BD, BDL, BDR

A megfelelő üzemeltetéséhez, a traktor 
hidraulikus rendszerének a következő 
jellemzőkkel kell rendelkeznie:

- Olaj átfolyás mennyisége 28-35 L/min (BD 

típus üzemeltetése esetén)
- 160-200 bar nyomás
- Hidraulika-olaj hűtő berendezés
- Nyomásmentes visszatérő vezetékkel 

rendelkező hidraulikus kapcsolat

Mellső függesztésű Teleflex modell BDR 

+ BDL rotációs kaszával

Hátsó függesztésű Teleflex modell BDR + BDL 

rotációs kaszával
Elemei: 

- BDR

- BDL

- Szimpla olajszivattyú
- 50 literes olaj tartály 5
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Hátsó függesztésű Teleflex modell BDR + BDRL rotációs kaszával
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Elemei:

- BDR

- BDR bal

- dupla olajszivattyú
- 80 literes dupla 

olajtartály
- olajhűtő (opció)
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