KNEILMANN GERÄTEBAU
ZAUNKÖNIG-KLIPPAGGREGAT
TEKNIK FÖR HÄSTGARDAR OCH LANTBRUK

KVALITETSUTRUSTNING FÖR
RIDSPORT OCH HÄSTANLÄGGNINGAR

Kneilmanns distributör I Sverige;
Farmcare
Björkhaga Gård
Hällestad 122
247 95 Torna Hällestad, Skåne, Sverige
Tel.: 0705 92 08 05
0722 52 53 09
info@farmcare.se
www.farmcare.se

Kneilmann Gerätebau e. K.
Eickenbeck
34 Str. 1
Amelsbürener
48317 Drensteinfurt-Rinkerode
59387 Ascheberg
Germany
Tel.: +49 2593 952095-0
T +49 2538 91556919
952095-99
FFax.:
+49 +49
25382593
91556949
info@kneilmann-geraetebau.de
www.kneilmann-geraetebau.de

ZAUNKÖNIG-KLIPPAGGREGAT

SVENSKA

WWW.KNEILMANN-GERAETEBAU.DE

KNEILMANN GERÄTEBAU
ZAUNKÖNIG-KLIPPAGGREGAT

KNEILMANN GERÄTEBAU
ZAUNKÖNIG

x3

TIDSBESPARANDE
& EFFEKTIV

TREFALDIG
TRE ARMAR

95CM
ARBETSBREDD

Anpassad för
solcellsanläggningar.

Klipper
NONSTOP

ZAUNKÖNIG KOMMUN

ZAUNKÖNIG SOLAR

Kommun-versionen har en mycket låg konstruktion av klipphuvuden. Det gör att den lätt kan komma under skyddsräcken mm.

Zaunkönig för solcellsanläggning är den perfekta klipparen för
upphöjda solcellsanläggningar.

Kommunversionen är utrustad med utbytbara gummiklädda
skyddskåpor och ett särskilt stänkskydd mot stenskott etc. Härigenom
är Zaunkönig Kommun perfekt utrustad för arbete på gator och vägar.

Genom att klipptallrikarna är försedda med gummiklädda
skyddskåpor skyddas både aluminium- och järnstolpar från skador.

+45° TILL -30°
BÖJELSE

TEKNISK UPPBYGGNAD

ZAUNKÖNIG

D

TEKNISKA DATA:

1

Skyddskåpa för klipphuvud

Vikt i standardutförande

220 kg

2

Klippaggregat

Maximal oljemängd

25-30 l/min

3

Centralaxel med skydd

Arbetsbredd c:a

950 mm

4

Hydraulisk motor med kullager

Transportbredd c:a

1300 mm

enna klippare är i kombination med traktorer eller lastare det
snabbaste och bästa sättet att friklippa under staket och runt
stolpar av olika dimensioner. Klipper gräs o tjockare undervegetation
under körning.

Klipparen kan hydrauliskt ställas in i 45 graders stigning och i 30
graders nerförslutning (diken). Grunden för maskinen är det vridbara
klippaggregatet med tre armar, var och en med kullagrade klipphuvuden.

5

Vridlänk

Transporthöjd c:a

1200 mm

Klipparen kan monteras på olika typer av traktorer och lastare med
hydralik, såväl fram som bak.
Lämplig för klippning under staket, runt stolpar, samt under träd i
fruktträdgårdar etc.
Kan monteras på alla typer av dragfordon med trepunktslyft.

Klipparen kopplas till ett dragfordons hydraulik fram eller bak.
Klipparen sticker ut på sidan om dragfordonet och kan genom sin
låga höjd köras under staket mm.

6

Hydraulkolvar

Maxtryck i det hydrauliska syst.

200 bar

7

Fjädrar för marktryck

8

Stääbar ram för trepunktslyft

Under körning klipper klippaggregatet, med en arbetsbredd på c:a
0.95m, bort växtligheten under staketet.

Arbetsfart
Hydraulik anslutning

9

Knivar och tråd

10

Glidtallrik

11

Klipptallrik

< 4 km/h
1DW, 1 EW, 1 trycklös
returslang
eller trycklös
elektronisk ventil

12

Lyftarm

Extra utrustning

13

Stänkskydd

14

Färdsäkring

15

Transportvagn

Redskapsadapter till
frontlastare
Gummiklädda skyddskåpor
Stänkskydd

KLIPPAREN
KLIPPER, NON
STOP, RUNT
STOLPEN.

STålklinga +
NYLONLINA

1

Beroende på typ av vegetation och tjocklek kan klipparen utrustas
med stålknivar eller med förstärkt nylonlina alternativt med både
knivar och lina.
Vid användning kan Zaunkönig ställas in i två lägen. Arbetsläge:
Klipparen är utfälld och används i sin fulla bredd.
Transportläge: Klippaggregatet är hydrauliskt uppfällt och låst.
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På det centrala klippaggregatet sitter tre armar med var sitt klipphuvud. Genom att klippaggregatet kan rotera runt sin mittaxel så kan
det klippa runt ett hinder, som t.ex. en stolpe, utan att fordonet
måste stannas. Klipparen klipper, non stop, runt stolpen.
Genom det patenterade klippaggregatet behöver dragfordonet inte
stannas vid stolpar eller liknande hinder. Det speciella med Zaunkönig är dess mångsidiga användbarhet
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