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Strängluftare SV-2500 · SV-2500SE

Presentation
Fransgårds trepunkts-burna strängluftare har utvecklats för bearbetning 
av många typer av grödor i både stora och små mängder och lägger en 
bred och jämn sträng utan föroreningar som t.ex. jord och stenar. Det 
underlättar den efterföljande bearbetningen av grödan samtidigt som 
grödans kvalitet förbättras.

Sedan introduktionen år 2003 har strängluftaren ständigt förbättrats till 
en ytterst effektiv och attraktiv produkt för både heltidslantbrukaren och 
månskensbonden som vill ha funktionella maskiner med hög kvalitet.

Effektiv strängluftare med värdefulla detaljer
Fransgård Maskinfabrik är marknadsledande för denna maskintyp. Vår 
mångåriga erfarenhet har parats med utvärderingen av viktig informa-
tion från kundernas erfarenheter, vilket har möjliggjort kontinuerliga för-
bättringar som avsevärt ökat maskinens värde. Strängluftaren levereras 
i 2 olika varianter.

Som standard består båda modellerna av en robust konstruktion med 
flera effektiva funktioner. De 4 kilremmarna, eller om man har valt 
kedjedrift som tillbehör, säkrar en optimal drift utan onödiga stopp. Den 
kraftiga rotorn försedd med effektiva pick-up pinnar i 6 rader och väl 
tilltaget avstånd (19 cm) till det omslutande höljet kan bearbeta mycket 
stora mängder av grödan. Det ger ett enastående flöde och förbättrar 
grödans kvalitet.

Modellen SV-2500 har dessutom ett fast trepunktsfäste, som kan 
snedställas och är försett med vridbara hjul. De stora strängskärmarna 
kan ställas in så att strängen kan flyttas upp till 80 cm.

Modellen SV-2500SE levereras med en hydraulisk sidoelevator. Med 
sidoelevatorn kan strängen flyttas ut till sidan med möjligheten att ställa 
in funktionen i 3 olika lägen. Det bästa resultatet uppnås, när materi-
alet träffar mitt på elevatorn. Vid mycket stora mängder material kan 
man även välja att lyfta upp bandet helt och montera strängskärmarna 
(tillbehör).
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Trepunktsfäste som kan snedställas på SV-2500
SV-2500-modellen är försedd med extra kraftigt trepunktsfäste av valsad 4-kantprofil. 
Upphängningen kan snedställas så att strängen kan flyttas upp till 80 cm.

Vridbara hjul
SV-2500 har vridbara hjul, som ger en lugnare gång, när de vrids runt på marken. Hjulen 
justeras i höjdled utan att verktyg behövs, och en fjäder säkerställer att de alltid är infällda 
under transport.

Fasta hjul
SV-2500SE är försedd med stora fast 
monterade hjul, som säkrar en lugn och 
stabil gång under arbetet.

Kilremsskydd
De 4 kilremmarna eller kedjedriften 
(tillbehör), säkrar optimal drift utan att 
maskinen behöver stoppas. De skyddas 
av ett kilremsskydd, som medger 
smörjning av lagren och justering av 
remspännaren utifrån.

Trepunktsfäste SV-2500SE
Det flexibla trepunktsfästet på SV-2500SE 
kan vridas i både sidled och upp/ner, 
vilket säkerställer att maskinen följer 
terrängen och ger en optimal uppsamling 
av materialet.

Större materialintag
På båda modellerna kan frontplåten 
på skölden demonteras, för att öka 
materialintagets storlek i maskinen med 
10 cm – en stor fördel vid mycket stora 
material mängder.

SV-2500SE är försedd med hydraulisk sidoelevator
SV-2500SE- modellen är försedd med en hydrauliskt styrd sidoelevator, som gör det 
möjligt att flytta strängen åt båda sidor, samtidigt som den kan ställas in i 3 positioner i 
vågrät position.

Kraftig rotor med 6 rader av pick-up pinnar
Båda modellerna har en kraftig rotor, som är försedd med 72 pick-up pinnar fördelade i 
6 rader. Med 19 cm till det omslutande höljet kan strängluftaren bearbeta mycket stora 
material mängder.

Värdefulla detaljer
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Strängskärm, SV-2500
De stora strängskärmarna på SV-
2500 formar en enastående sträng. 
Strängskärmarna kan ställas in i 6 olika 
fasta positioner med hjälp av en krok.

En idealisk kombination av moderna bearbetningsmaskiner inkl. laser-
skärare och erfarna hantverkare säkerställer att våra produkter uppfyller 
kundernas höga krav på hållbara och robusta maskiner.

 Eftersom vi utvecklar, producerar och monterar maskinerna på vår egen 
fabrik i Danmark, kan vi snabbt ställa om produktionen efter kundernas 
önskemål.

Det ger en stor flexibilitet, som vi har blivit kända och högt värderade för hos 
våra kunder under många år. Genom den egna produktionen har vi ständig 
överblick över varje enskild order, så att kunderna får korrekt vara levererad 
på avtalad tid.

Det är dansk effektivitet och kvalitet, när den är som bäst.
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Tillverkare:Importör:

Stort urval av andra maskiner
Se mera på www.fransgard.dkVärdefulla detaljer

Lyftstropp
Båda modellerna är försedda med kraftiga 
lyftstroppar, som avlastar 3-punktsfästet 
under transport.

Strängskärm, SV-2500SE
På SV-2500SE kan sidoelevatorn lyftas upp 
helt och i stället kan skärmar monteras, så 
att man kan köra materialet direkt igenom 
maskinen. Strängskärmarna är tillbehör 
som levereras i 2 utföranden.

Kilremmar
4 st XPB-kilremmar säkrar ett stabilt flöde 
på båda modellerna, och remspännarens 
placering gör att du får ut ännu större 
effekt från remmarna.

Kedjedrift
Båda modellerna kan utrustas med 
kedjedrift (tillbehör), med penselsmörjning 
och spännhjul som standard. Dessa 
maskiner har också en kardanknut med 
låstapp monterad vid kuggväxeln.

Pinnsäkring
Rotorn med de kraftiga pinnarna kan 
utrustas med pinnsäkringar som tillbehör. 
Satsen består av 6 st 5 mm stålvajrar 
med beslag, som skruvas fast på rotorn. 
(artikelnr 4236)

Tekniska data:
Modell: SV-2500 SV-2500SE

Arbetsbredd 250 cm 250 cm

Transportbredd 300 cm 330 cm

Antal rotorer 1 st 1 st

Rotordiameter 80 cm 80 cm

Rotorvarvtal vid 540 varv/min 485 varv/min 485 varv/min

Antal pick-up pinnar 72 st 72 st

Antal hjul 2 st 2 st

Däckdimension 16,5 x 6,5-8 / 6ply 18,5 x 8 / 6ply

Hydrauluttag - 1 dubbelt + 1 enkelt

3-punktsupphängning Kat II Kat II

Kraftuttag varv/min 400-540 400-540

Effektbehov kW/hk 60 / 80 60 / 80

Arbetshastighet km/h 8-20 8-15

Egenvikt 710 kg 910 kg
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