ROTORVÄNDARE OCH STRÄNGARE
För proffs

Rotorvändare
4 - rotorer
6 - rotorer

2 ÅRS

GARANTI

Rotorsträngare
1 - rotorer
2 - rotorer
2 - rotorer ”in-line” strängare

1

2 ÅRS

GARANTI

... 30 års erfarenhet

Lantbrukarens förmåga att producera högkvalitativt grovfoder är en av de avgörande faktorerna till modern
mjölk- och köttproduktion.
Tillgång till teknisk utrustning av högsta kvalitet, som uppfyller allt högre krav är en viktig utmaning vid
projekteringen av nya produkter.
För att möta dessa behov, erbjuder vi högkvalitativa tekniska lösningar, som bygger på 30 års erfarenhet av
att designa jordbruksmaskiner som behövs för din framgång!
Många kunder litar på oss, vi brinner för att designa maskiner för lantbrukarens behov!
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Sida
ROTORVÄNDARE
P4 - 470, P4 - 530, P6 - 770

4 -5

1 - ROTOR STRÄNGARE
Z - 300, Z - 350, Z - 410, Z - 470

6 -7

2 - ROTORER STRÄNGARE
Z2 - 780
2 - ROTORER ”IN-LINE” STRÄNGARE
DUO - 680

8 - 11
12 - 15
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PERFEKT TORKNING
Rotorvändare
P4 - 470
P4 - 530
P6 - 650
P6 - 770

ÅRS
22 ÅRS

GARANTI
GARANTI

Vårt modellprogram av roterande hövändare består av fyra modeller. Vi erbjuder två modeller med fyra rotorer: P4-470 och P4530 och två modeller med sex rotorer: P6-650 och P6-770. På grund av sin höga kvalitet och tåliga design vinner de allt högre
förtroende hos kunder runt om i Europa.

Rotor

Korsande axelväxlar

Jämt
formade
strängar
tack
vare
perfekt
överlappning av
rotorerna.

Solid, tättslutande utformningen av alla axelväxlar
som arbetar i oljebad ger en
enastående hållbarhet.

Transport
Hydraulisk lyft av rotorerna till transportläge med hjälp av hydraulcylindrar.
Maskinen stabiliseras automatiskt bakom traktorn för transportläge.
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Upphängning
Hjul

Skydd mot lindning runt hjulen gör det
smidigt att arbeta även när strängen är
kraftig.

Upphängning med lås pinne
gör det enkelt att sätta maskinen i centrumläge vid lyft.
Sträckning av stötdämparna är
ytterligare en fördel.

P 6 - 650 i arbete
Tillverkarens råd

Spridningsvinkel

Man kan justera hjulen att arbeta närmare pinnarna - vid ojämn terräng, för att arbetet med större vinkel – för bättre resultat.

Möjlighet till perfekt hövändning med
olika tjocklek genom att reglera spridningsvinkeln.

Sväng hjulen 17° åt vänster när arbetet utförs på höger sida ängens slut – sväng åt
höger, om ängens slut ligger på vänster sida.
fält slut

fält slut

Slåtter 1,80 m / 5,90 ft

Slåtter 2,20 m / 7,20 ft

Slåtter 2,60 m / 8,55 ft

Slåtter 3,00 m / 9,85 ft

Slåtter 3,40 m / 11,15 ft

P4 - 470
P4 - 530
P6 - 650
P6 - 770

Modell

P 4 - 470

P 4 - 530

P 6 - 650

P 6 - 770

Arbetsbredd [m]

4,70

5,30

6,50

7,70

Transportbredd [m]

3,00

3,00

3,00

3,00

Transporthöjd [m]

2,60

2,60

3,60

4,00

Antal rotorer [st.]

4

4

6

6

Antal rotorarmar [st.]

6

6

6

6

Varvtal (v/min)

540

540

540

540

Traktoreffekt [Hk]

30

40

50

60

Hjulutrustning

16 x 6,5

16 x 6,5

16 x 6,5

16 x 6,5

Vikt [kg]

615

630

860

905
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LÄTT OCH ENKELT UNDERHÅLL
1 – rotors strängläggare
Z - 300
Z - 350
Z - 410
Z - 470

2 ÅRS

GARANTI

Rotorsträngare Z-300, Z-350, Z-410 and Z-470 är 1 – rotors strängare för små och mellanstora gårdar. Dessa maskiner har arbetsbredder från 3,00 m till 4,70 m.

Dämpare
Dubbelsidiga dämpare är standardutrustning på Z-410 och Z-470. Vid
lyft av maskinen och vid transport
så säkerställer dämparna maskinens stabilitet.

Z - 350
Vinkelväxel
Z - 470

Fjäderpinnar

Z - 410

Transport
Strängare med 1-rotor är enkla att
hantera och enkla att förvara tack
vare enkelt demonterbara armar
(sid 7).
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Fjäderpinnarna är tillverkade i material
av högsta kvalitet vilket garanterar lång
livslängd. Tre pinnar per arm är monterade på Z-300 och Z-350, fyra pinnar per arm
på Z-410 och Z-470.

Z - 410

Fördelar Z-410, Z-470 och Z2-780
SaMASZ rotorvändare kännetecknas av unika tekniska lösningar:
Vinkelväxlar som arbetar i oljebad – hög slitstyrka.
Armar som är monterade i växellådan med dubbla beslag – bild 1 och 2.
 Höjdinställning av pinnarna över marken kan göras på två olika sätt:
- med hjälp av en hävarm
- genom olika inställningar av chassit. Som standard är chassit monterat för normala
förhållanden – 16 cm. På mjuka marker måste tandemchassit vridas runt 180 grader och 21 cm höjd har uppnåtts. Chassiinställningen är mycket viktigt, eftersom det ökar
hållbarheten av nedre bussning i växellådan.

Tandemhjul
Alla fält är inte jämna och släta - för att få en regelbunden och ren sträng så är
perfekt markfölj en nödvändighet. Tandem hjul på Z-410, Z-470 och Z2-780 ger perfekt
markfölj och bra styrning i körriktningen.

Armar
Armarna demonteras enkelt för placering i transporthållarna och med duken lyft
reduceras transport- och förvaringsbredd.

Svängbar upphängning

1

2

Modell

Z - 300

Z - 350

Z - 410

Z - 470

Arbetsbredd [m]

3,00

3,50

4,10

4,70

Transportbredd [m]

1,50

1,50

1,60

2,30

Antal rotorarmar [st.]

8

9

11

13

Antal fjäderpinnar [st./arm]

3

3

4

4

Varvtal [v/min]

540

540

540

540

Traktoreffekt [Hk]

20

20

30

50

Kapacitet [ha/tim]

~ 3,6

~ 4,2

~ 4,9

~ 5,6

Hjulutrustning

15 x 6,0

15 x 6,0

16 x 6,5

16 x 6,5

Strängbredd [m]

0,8 - 1,5

0,8 - 1,5

0,8 - 1,5

0,8 - 1,5

Vikt [kg]

310

340

555

815

Svängbart drag underlättar strängning på ojämnt underlag och vid
svängar. Extra stödhjul för förE¦WWUDG PDUNI¸OM ˋQQV VRP WLOOYDO
(förutom Z-470).

* For this option it is possible to provide machine with an active hitch
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STRÄNGLÄGGNING MED
HÖGSTA KVALITET
2 – rotorer med centrumsträng
Z2- 780

2 ÅRS

GARANTI

Rotorsträngaren med två rotorer gör jämna strängar med hög kvalitet tack vare hjulchassi med
både längs- och tvärgående mekanism för markföljsamhet. Z2-780 modellen kan räfsa grönfoder
från 7,2m till 7,8m breda fältsträngar.

Hjul
Breda 16” bakhjul (340/55/R16)
underlättar vid svängar.

Hydraulisk lyft
Växellåda
Ny växellåda förstärkt för lång
hållbarhet

Hydraulisk lyftning av rotorarmarna
och rotor. Användning av stödfjädrar
minskar marktrycket från hjulstället.

Att svänga på vändtegen
Tack vare mekanismen för hydraulisk lyft av rotorn och låsning rotorenhet, svänger man enkelt på
vändtegen och lämnar strängarna
intakta.
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Låsning
Lyftbegränsning av rotorer,
en bra hjälp när man svänger
över strängar.

Kraftöverföringsaxel
Kraftöverföring från traktor till maskinens
växellådor är placerade inuti huvud ramen
(SaMASZ patent). En sådan lösning förhindrar att vatten och smuts tränger in i maskinen, vilket höjer driftsäkerheten.

Drag
Styrning av de bakre hjulen med två
alternativ:
a) följer traktorn
b) sätter hjulen i centrumposition, strängaren bogseras liksom en enaxlad släp.

Fjäderpinnar
Pinnarnas nya form tillåter högre lyft över strängen.
Särskilt viktig när strängarna
är stora.

Transport
2-rotors strängaren manövreras hydrauliskt till transportposition. Det
gör det möjligt att transportera maskinen på allmänna vägar. Transportbredden överstiger inte 2,90 m.
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GARANTI

Räfsningens breddjustering
Manuell mekanisk
breddjusteringsmekanism.

Slåtter 3,00 m

Tillval - hydraulisk
breddjusteringsmekanism.

Slåtter 3,40 m

Pinnarnas höjdinställning
Manuell inställning av pinnarnas höjd.

Slåtter 8,60 m

Slåtter 9,40 m

Z2
Z2-780
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Fig. A. Variabel räfsbredd inom

Arbetsbredd

området 7.20 m och 7.80 m.
Inställning är möjlig endast i
transportposition

genom

Bakhjulens svängsystem
Fig. A

att

Fig. B

montera ett stift.

Fig. B. Manövrering underlättas
av bakhjulen svängmekanism.
En

enkel

mekanism

överför

dragets vridning till bakhjulen.
7,20 – 7,80 m

Utrustning för axial och tvärsgående markföljsamhet

Modell

Z2 - 780

gående markföljande funktion ger äkta markföljsamhet. Resultatet är mycket

Arbetsbredd [m]

7,2 - 7,8

rent material. Andra fördelar med strängläggarmodellen Z2-780 är de samma

Transportbredd [m]

2,9

som för Z 410 - se sidan 7.

Transportlängd [m]

5,5

Z2-780 är ett lysande exempel i denna klass av strängläggare med arbetsbredd

Transporthöjd med pinnar [m]

4,1

Transporthöjd utan pinnar [m]

3,4

Antal rotorarmar [st.]

2 x 11

Varvtal [v/min]

540

Traktoreffekt [Hk]

80

Kapacitet [ha/tim]

~8,0

Hjul

16 x 6,5

Strängbredd [m]

1,50 - 2,00

Vikt [kg]

2 040

Varje rotor roterar på ett chassi med tre tandemhjul. Längsgående och tvär-

på 7,8 m som inte bara har tvärgående och längsgående markföljfunktion, men
också trippel tandem på varje rotor.

Höjdinställning av trolley
Extra höjning av arbetshöjden kan
göras genom att ändra hjulvaggans
position. Detta medger comfortabel
strängläggning på mjuka marker.

normala förhållanden

16 cm
mjuka marker

När

du

beställer

en

maskin

med

hydraulisk strängbreddsinställning, speFLˋFHUD GLQ RUGHU PHG HWW H[WUD +  S§
maskinbetäckningen.
21 cm
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INNOVATIV DESIGN
2- ROTOR ”IN - LINE”
STRÄNGLÄGGARE
DUO 680

2 ÅRS

GARANTI

Strängläggning till två strängar

Dubbelrotor ”in-line” strängläggaren DUO 680 är en maskin som rekommenderas särskilt till de som söker mycket effektiva
lösningar. Maskinen kan lägga antingen en eller två strängar, och möjliggör även hydraulisk inställning av arbetsbredden och
därmed strängbredden genom att motsvarande huvudlänkinställning. Rekommenderas för användning på medelstora och
stora gårdar. Maximal bredd på sträng är ca. 1,2 m (en stor sträng efter 2 överfarter).

Hydraulisk spärr
Ger dragstabilitet till den andra
rotorn.

Vägbelysning

Hjul

Stödhjul

För säker transport på

Breda hjul 215/65-8TT med

Följer markens ojämnheter.

allmänna vägar.

möjlighet att montera twin hjul.

Lyftmekanism
Hydraulisk

anordning

för

att

lyfta rotorn vid transport eller på
vändtegen, förhindrar störande
av sträng vid överkörning. Vid
lyft är pinnarna up till 47 cm över
47 cm

View in transport
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marken.

Strängläggning till en sträng

Kraftigt drag

Främre strängskärm

Vev

3URˋOHUDG GUDJVW§QJ

Användbar när man lägger

Används

bär stora laster.

två strängar - levereras som

ning av önskad höjd.

för

inställ-

standard.

Vinkelväxel

Kraftöverföringsaxel som standard

Solid, tät design av alla växellådor med
kuggväxlar i oljebad garanterar lång
livslängd.

Transport
Snabb transport från fält till fält är inte ett problem.
)¸UY¦JWUDQVSRUWˋQQVYDUQLQJVSO§WDURFKSRVLWLRQVljus. Eftersom rotorns diameter är 3 m så är det
inte alltid nödvändigt att demontera rotorarmarna.
För längre vägtransporter är det bekvämare att
demontera armarna.
1,8 m + plåtar

3m
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DUO 680. När arbetet blir ett nöje...
Fördelar:

 Inline strängläggare vid transport så är den bakre rotorn bakom den främre
0,8 m

Möjlig transportbredd:
- monterade armar - 3 m
- demonterade armar - 1.8 m + plåtar
Lägre vikt och dimensioner jämfört med central dubbel rotor strängare
Innovativ lösning (patent): hydraulisk och mekanisk inställning av strängläggning och lyft till transportposition - 47 cm över markhöjd
Endast ett dubbelverkande uttag - med en spak inne från traktorhytten
får maskinen att „gå upp” eller „stå upp”,
Dubbla tandem hjul - typ ballongdäck storlek 215/65-8TT ger perfekt

6WU¦QJO¦JJQLQJWLOOEHˋQWOLJVWU¦QJ

markföljsamhet och en mycket ren sträng.

1 sträng

2 strängar

strängsamling

Variabel strängbredd - se schema - med
mindre mängd gräs - en sträng från - 6.8 m

3m
max 6,8 m

max 6,8 m

max 13,6 m

Lätt att svänga
Stor styrvinkel och problemfritt att svänga
över liggande grässträng.

14

A

B

A) Längsgående och B) tvärgående markföljande anordning medger oberoende justering av båda rotorerna. Två stödhjul och
två oberoende rotorer ger perfekt markföljsamhet och mycket exakt räfsning, även vid hög arbetshastighet.

Tandem upphängning
Denna standardlösning med fyra hjul och breda däck mins-

Innovativ chassidesign

kar strängläggarens marktryck vilket är av särskild bety-

Den mest relevanta innovationen är hydraulisk - mekanisk mekanism för justering av arbetshöjden och lyft av rotorer

delse på mjuka underlag. Mindre ojämnheter (t.ex. stenar)
utjämnas av de rörliga, tandemvagnshjulen.

till transportläge (patentsökt).

Modell

DUO 680

Standardutrustning:

Tillvalsutrustning:

Arbetsbredd [m]
Max. transportbredd [m]
Min. transportbredd [m]
Transportlängd [m]
Antal rotorer [st.]
Antal rotorarmar [st.]
Varvtal [v/min]
Rotordiameter [m]
Traktoreffekt [Hk]
Hjul med däck
Vikt [kg]

3,20 - 6,80
3,0
1,8
8,4
2
2 x 11
540
3,0
från 50
215/65-8TT
1720

- vidvinkel kraftöverföringsaxel
- skydd mot att tappa fjäderpinnar
- trolley höjdinställning
- strängskärmar - 2 st.
- varningsplåtar och positionsbelysning
- främre stödhjul
- bakre stödhjul
- tandem styrsystem
- justering av strängbredd
- hydraulisk inställning till transportposition
- läge för två strängar

- hydrauliskt styrsystem för att
förhindrar att grönfoder lämnas
på vändtegen.
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1 - rotor strängläggare
Bogserad
UNO 410
2 ÅRSwww.samasz.com

GARANTI
UNO 410 är en effektiv maskin som
används för att stränga gräs, hö och
halm. På grund av lågt effektbehov
är denna maskin mycket ekonomisk
samtidigt

som

den

klarar

tuffa

arbetsförhållanden. Maskinen bildar en jämn kontinuerlig sträng.
Innovativ hydraulik såsom mekanisk
justering av arbetshöjd och lyft av
rotorn till transportläge.

Fördelar:

47 cm

Möjligheten

att

lyfta

tandem-

 tandem styrsystem

enheten gör att rotorn har en

ny typ av räfspinnar

frigång över strängen på 47 cm.

höjdinställning

På detta sätt kan maskinen köras

övergång från drift till transportläge utan att

säkert på ojämn mark, utan risk för

lämna traktorn

att utsätta maskinen och traktorn

underlättar körning över sträng

till någon skada.

 strängning med mindre traktor är möjligt.

För att underlätta transport (särskilt

Modell

UNO 410

när man kör med en mindre trak-

Arbetsbredd [m]

4,10

torer) har vi använt ett innovativt

Transportbredd [m]

2,0

tandemstyrsystem som bygger på

Antal rotorarmar [st.]

11

Antal pinnar per rotor [st.]

4

Varvtal [v/min]

540

Traktoreffekt [Hk]

30

Kapacitet [ha/tim]

~ 4,5

Hjul

16 x 6,5

Strängbredd [m]

0,8 - 1,5

Vikt [kg]

740

lösningar som härrör från DUO 680.
Resultatet är att en mycket operatörsvänligt strängläggare har utformats, och som ger bekväm växling
från arbets- till transportläge, utan
behov av att lämna förarhytten.

036-327300
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