MAX CUT.
Snijkwaliteit. Voerkwaliteit. Premiumkwaliteit.
––Golfvormige maaibalk uit één stuk gestanst
––Innovatieve geschroefde constructie voor maximale
buigweerstand en vormstabiliteit
––Fijngeslepen tandwielen voor hoge precisie en een rustige loop
––SAFETY LINK veiligheidsmodule
––Ideale gewasstroom door het tunneleffect, speciale
tussenstukken en een perfecte overlap

Zeker beter oogsten.
Kamps de Wild BV
Postbus 241
6900 AE ZEVENAAR
tel : 0316-36 91 11
www.kampsdewild.nl

520047280618 KE LC 0718

DISCO MOVE
Flexibel. Dynamisch. Betrouwbaar.

Inhoud.
Bewegingsvrijheid
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Individuele aanbouw en een compact design
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Draaipunt en MOVE kinematiek
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Perfect gecombineerd
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Aanbouwen eenvoudig gemaakt
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Hoge veiligheid door dubbele spiegels
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Maximale MOVE.
Sneller oogsten door hogere snelheden. Beste
voerkwaliteit door een optimale bodemaanpassing.
Het doel: zo veel mogelijk energie uit groenvoer winnen.
Dankzij de verticale bewegingsvrijheid van één meter
kan de DISCO MOVE zelfs bij tractoren met een grote
hefinrichting en met hoge snelheden zich snel en optimaal
aanpassen aan oneffenheden waardoor er zo schoon
als mogelijk voer geoogst wordt. De DISCO MOVE is uw
partner voor maximale flexibiliteit.
DISCO 3600 FRC / FC / F MOVE 3,40 m
DISCO 3200 FRC / FC / F MOVE 3,00 m
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Multifunctionele
aanbouwbok.
De bijzondere aanbouwbok garandeert het snel en
eenvoudig aankoppelen van de maaier. Het aanbouwen
geschied via de 3-punts aanbouwbok van de tractor,
of doormiddel van een koppeldriehoek. Voor het aan of
afbouwen van de maaier zijn geen wegzetsteunen
benodigd. De compacte bouwwijze van de aanbouwbok
biedt veel zicht naar voren.
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De beste
bodemaanpassing
door een doordachte
kinematiek.
De DISCO MOVE beweegt zicht zowel horizontaal als
verticaal onafhankelijk van de tractor en neemt zelfstandig
het uitheffen van de tractor over. Het diepliggende
draaipunt van de maaier voor de kleine en de MOVE
kinematiek voor grote oneffenheden zorgen voor een
ideale bodemaanpassing onder alle omstandigheden, bij
een bijzondere verticale bewegingsvrijheid van één meter.
De tijdens het maaien verstelbare hydropneumatische
ontlasting ACTIVE FLOAT is seriematig in de aanbouwbok
geintregeert.

8

9

Front en achtermaaier
tegelijk aansturen.
De DISCO MOVE is een zeer goede partner voor de
DISCO maaiers voor grote oppervlakten. Afhankelijk van
de uitvoering laat de frontmaaier zich direct door de
hydrauliek van het achterdeel aansturen. Naast meerdere
features ter verbetering van de arbeidsomstandigheden wordt
door de geautomatiseerde afloop de chauffeur ontlast.
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Comfortabel in
gebruik.
Een gemonteerde instelhulp aan de maaier toont in één
oogopslag de correcte hoogte aan. KENNFIXX® koppelingen
verlichten het aan en afkoppelen van de hydrauliek
slangen dankzij de aanduiding doormiddel van kleuren
en symbolen. De klant kan zelf de keuze maken om de
hydrauliekslangen en de manometer naar wens te monteren
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De optionele dubbele spiegels aan de maaier verhogen de
veiligheid op onoverzichtelijke kruispunten.
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