DHL

plan och släntklippare
Standard utrustning
Hydraulcylinder för 2 rörelse med hastighetsreglering.
Kedjor i dubbla rader ,ett robust skydd som tar sprut av grus o sten.
Comer växellåda på 70 HK. Vikt hela 21 Kg.
Kraftöverföringsaxel med frihjul.
Slagor som väger hela 1,9 Kg , bulten är en M20*150 av 10*9 kvalitet. Knivar finns också.
Det nya SRS systemet viker klipparen bakåt vid påkörning. Automatisk tillbakagång.
Axlar med stor diameter och bronzebussningar ger överlägsen livslängd.
Stödrulle med 170 mm diameter, Justerbar höjd.
Viktigt! denna maskin levereras färdigmonterad . Bara koppla och kör.
Modell

Arbete

Räckvidd

Vikt

cm

max

kg

DHL 160

160

280

650

DHL 190

190

310

DHL 220

220

340

Pto

Kilrep

Traktor

Rotor

n^

HK

rpm

540

3

50-70

2300

750

540

5

70-90

2000

810

540

5

90-130

2000

Östra Hult tillhandahåller en mängd olika maskinlösningar:
Armklippare med en räckvidd upp till 14 meter, klipphuvud till skogsmaskiner och Grävmaskiner,
frontklippare, båtar för underhåll av vattendrag
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Klipper allt
överallt!
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Vi har klippare för grävare från
0,6 ton till 30 ton.

Klipphuvud till grävmaskiner med en
vikt av 15-25 ton. Öppen rotortrumma
som klarar det mesta.

Använd din basmaskin till ytterligare
ett arbetsmoment.

Antal minigrävare har ökat markant i Europa.
Använd dessa till att klippa Era dikeskanter,
vägar, hagmarker, m.m.

Du har klippjobbet. vi har maskin lösningen.
Kontakta oss.

Klipper +90 grader och -70 grader
DHL klipper bakom och helt vid sidan av traktorn.

DHL 190 på skogsvägsröjning.
Med denna maskin klipper du även
mittremsan på vägen.

Betesmark och trädesmark slås bäst
med denna universalmaskin.

Klipper allt som viker sig framför maskinen
(max 10cm) med hammar slagan. Demofilm på hemsidan.

Proffsmaskiner till priser som passar
Smålänningar.
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