
BD, BDL és BDR hidraulikus oldalkasza
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
KOMMUNÁLIS ++

MEZŐGAZDASÁG +

SZŐLÉSZET +++

ÜLTETVÉNY +++

ZÖLD FELÜLETEK +

A BDR, BD és BDL (bal oldali) oldalsó elhelyezkedésű hidraulikus meghajtású
kitérő rendszerű rotációs kasza az ELITE L, ELITE és ELITE OPEN típusú
szárzúzókkal tökéletes kombinációt képez gyümölcsösökben és
szőlőültetvényekben az aljnövényzet tő közbeni kaszálására, ápolására.

Különleges kialakítású, paralelogramma felfüggesztésű támkerék biztosítja a

terepviszonyoknak megfelelő minőségi munka végzést. A szárzúzóra szerelt

hidraulikus oldalkasza kitérő mozgatása a hidraulikus hajtást vezérlő
antenna jellegű érzékelő berendezés segítségével valósul meg, így biztosítva
a fa törzsek illetve szőlővesszők közötti megbízható munkavégzést. A

hidraulikus oldalkasza alkalmazásával elkerülhetjük két menetben történő
munka végzést, az indokolatlan növényvédőszer használatot. Így
csökkenthetjük költségeinket és a munkaidő ráfordítást. Segítségével
megvalósítható a szőlő vagy gyümölcsös ökológiai jellegű művelése.

Modellváltozatok:

BDR jobb oldali, olajtartállyal
BD jobb oldali, közvetlen kapcsolat a traktorral, olajtartály nélkül
BDL bal oldali, közvetlen kapcsolat a traktorral, olajtartály nélkül
BDRL bal oldali, olajtartállyal

1 A kitérést lehetővé tévő hidraulikus munkahengert bekapcsoló érzékelő

2 Támkerék a munkamagasság beállításához

3 Kötél a kézi aktiváláshoz
4 Rögzítés szállítási állapotba
5 Kaszálék hátoldalon történő kijuttatása
6 Hidraulikaolaj tartály (BDR modellhez)

7 Hidraulika szivattyú (BDR modellhez)

8 Hidromotor

9 Paralelogramma felfüggesztés a talajfelület függőleges követéséhez

10 Két oldalkaszás opció
11 Be- és kikapcsoló szelep (BDR modellhez)

12 Az oldalkasza-kitérés sebességének szabályozója
13 15cm mértékű hidraulikus oldalirányú eltolás (opció)
14 Hidraulika olaj hűtő (opció)



Modell BDR BD, BDL

Munkaszélesség [cm] 54 54

Túlnyúlás a szárzúzón [cm] 43 43

Ajánlott munkasebesség [km/h] 1,9-3 1,9-3

Olajtartály térfogata [L] 42 ///

Hidraulika olaj típusa HD 46 ///

Kések darabszáma[db] ● 2 2

Vágás magasság  MIN-MAX [mm] 25-70 25-70

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● A traktornak biztosítania kell a 28-35 L –es olajátfolyást a kardántengely 540 ford/perc–es fordulatánál 
Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ -- ○ A traktornak biztosítania kell a 28-35 L –es olajátfolyást a kardántengely 1000 ford/perc–es fordulatánál 

A munkagép szélessége [cm] 58 58

Tömeg  [kg] 145 83

BD, BDL és BDR hidraulikus oldalkasza

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően 
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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

Megjegyzés BDR és BD hidraulikus oldalkaszához 
ajánlott hidraulikus oldalirányú elmozdítást biztosító 
berendezés használata.

Új:
Az oldalkasza-elmozdulás 
sebességének beállítása átfolyás-

szabályozó segítségével.
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