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Tekniska data
Vikt
Arbetsbredd
Bladhöjd
Däckstorlek

GT-250HY
450 kg
2,50 m
0,61 m
15 x 6.00-3 / 4 ply

Tekniska data
Vikt
Arbetsbredd
Bladhöjd
Däckstorlek

GT-275HY
475 kg
2,75 m
0,61 m
15 x 6.00-3 / 4 ply
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Introduktion
GT-250 / 275 HY är mycket kraftigt byggd och är avsedd för
planeringsarbeten och underhåll av grusvägar samt för snöröjning.
Den är som standard utrustad med ett hydrauliskt svängbart skär, vilket
innebär att skäret kan vridas 230o. Skäret kan sidoförskjutas till höger
eller till vänster mellan lyftbommen och trepunktsupphängningen.
Vid inställning av arbetslägen, skall traktorn vara stillastående på ett
plant underlag och skäret skall kunna lyftas så att det går fritt från
underlaget.
Som extra utrustning kan vi erbjuda hjul med djupinställning.
Smörjning och Underhåll
GT-250 / 275 HY är nästan smörjfri, men alla rörliga delar, skall smörjas
en till två gånger dagligen, eller efter behov, med ett fett av god kvalitet.
Om maskinen är utrustad med hjul, skall också dessa smörjas en till två
gånger dagligen, eller efter behov, med ett fett av god kvalitet.
Säkerhetsföreskrifter
GT-250 / 275 HY är avsedd för hyvling av grusvägar, mark samt snö och
isröjning och får heller inte användas för andra ändamål. Det är ägarens
och användarens ansvar att se till att inga personer, eller annat som kan
komma till skada, inte skadas när maskinen används.
Vid inställning av skäret, finns det en klämningsrisk och det är därför
mycket viktigt att du försäkrar dig om att ingen person befinner sig inom
maskinens arbetsområde.
Montering av maskinen
GT-250 / 275 HY levereras vid vissa tillfällen delvis omonterad. I dessa
fall skall reservdelsschemat användas som monteringsanvisning.
Maskinen monteras först i traktorns lyftarmar och det tillhörande
toppstångsfästet. Under arbetet demonteras stödbenet, som sedan skall
förvaras i stödbenshållaren uppifrån. När maskinen skall kopplas ifrån,
sätts stödbenet i underifrån, så att maskinen kan ställas säkert på ett
plant underlag.
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