Voor vandaag
en morgen.

Kwaliteit • Traditie • Betrouwbaarheid

OPTICUT
Schijvenmaaiers

Schijvenmaaiers uit het hart van Europa

OPTICUT
220, 260, 300

OPTICUT staat voor een nieuw serie lichte
schijvenmaaiers met 5, 6 en 7 maaischijven.
Alle eigenschappen die van goede maaiers mogen
worden verwacht zijn in deze machine verenigd.
Dat is duidelijk te zien aan de vorm van de maaiunit, zijdelingse
ophanging, zonder binnenschoen, in combinatie met
drukcompensatie van de maaiunit over de gehele breedte.

Voordelen
- Drie-puntsbok: Robuust en gelijktijdig licht ontworpen
- Gemakkelijke aanbouw aan de trekker
- Optimaal afgeschermde aandrijving en maaiunit
- Messen-snelwisselsysteem op alle modellen SIP maaiers
- Optimale bodemaanpassing
- Optimale bodemdruk over de volle breedte
- Optimale slagvaardigheid en wendbaarheid
- V-riemaandrijving voor een soepele krachtenoverbrenging
- Opklapbare beschermkappen, eenvoudig onderhoud

Beveiliging van de maaischijven
Alle maaischijven zijn standaard met 4 breekbouten beveiligd tegen
overbelasting.

Optimale bodemaanpassing
Zijophanging van de maaiunit en V-riemaandrijving
maken het mogelijk om te maaien in een bereik van
-30° tot +45°.

Eenvoudige en effectieve aanrijbeveiliging
De maaier is uitgerust met een aanrijbeveiliging.
Daarmee wordt de maaiunit beveiligd.
De gevoeligheid is verstelbaar.

Altijd een optimale oplegdruk.
De drukcompensatie van de maaiunit vindt plaats met
twee zware veren, die een gelijkmatige oplegdruk en
een optimale bodemaanpassing garanderen. De druk
kan met spindels worden ingesteld.

TECHNISCHE GEGEVENS
OPTICUT 220

OPTICUT 260

OPTICUT 300

Werkbreedte [mm]

2119

2472

2895

Gewicht [kg]

520

560

590

Transportbreedte [mm]

1935

1935

1935

Min. transporthoogte [mm]

2745

3100

3530

Schijvenmaaier

Aftakastoerental [o/min.]

540

540

540

Schijventoerental [o/min.]

3000

3000

3000

Aantal schijven

5

6

7

Benodigd vermogen [kW]

30

38

46

Max. rijsnelheid [km/h]

18

18

18

Max. capaciteit [ha/h]

2.6

3

3.5

Aantal messen
Afmeting messen [mm]
Maaihoogte [mm]

10

12

14

110x48x4

110x48x4

110x48x4

40 - 70

40 - 70

40 - 70

Hand in hand met de gebruiker
Programma
Het SIP productieprogramma bestaat uit:

Voederwinningsmachines
Maïsoogstmachines
Stalmestverspreiders
Ons productprogramma volgt de
wereldwijde trends, die zich steeds meer op
groter, meer capaciteit en professionele
mechanisering richt en die milieuvriendelijke
technologieën vereist – zonder de kleinere
bedrijven en de bergboeren over het hoofd
te zien.

SIP Strojna Industrija d.d.
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web: www.zonna.nl

SIP Semester rekent zich tot de grote Europese
fabrikanten van landbouwwerktuigen. Dankzij de
eigen ontwikkelingen, gebruik makend van
technologische hoogwaardige
productietechnieken om tot een hoge kwaliteit te
komen, voldoet SIP al 55 jaren aan de vraag van
agrarische ondernemers naar
voederwinningsmachines, maïsoogstmachines en
stalmestverspreiders. SIP heeft 320 medewerkers en
exporteert ongeveer 85% van haar geproduceerde
machines.
De jarenlange ervaring, de permanente
ontwikkeling, de hoge kwaliteitsnorm en efficiënte
aanpassingsmogelijkheden aan de klantenwensen
zijn de basis voor verder succes.
We zijn trots dat onze producten steeds verder op
de markt doordringen. Daarmee wordt het
vertrouwen in onze producten, dat onze eerder
ontwikkelde producten hebben opgebouwd,
bevestigd en versterkt.
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