
MAX CUT.
Niittolaatu. Rehun laatu. Huippulaatu.

 –  Aallonmuotoinen, yhdestä kappaleesta tehty lautaspalkin pohja
 –  Pulttiliitos takaa parhaan vääntö- ja muotolujuuden
 –  Tarkkuusviimeistellyt hammaspyörät varmistavat tasaisen 
käynnin
 –  SAFETY LINK niittolautasten törmäyssuoja
 –  Ihanteellinen materiaalin siirto tunnelivaikutuksen, erityisten 
välikappaleiden ja optimoidun limityksen ansiosta

Joustavasti. Dynaamisesti. Luotettavasti.
DISCO MOVE

Ensuring a better harvest.

Konekesko 
PL 145 01380 Vantaa
www.konekesko.com

520048110618 KE LC 0718 
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Maksimi MOVE.
Nopeampi korjuu suuremmilla nopeuksilla. Paras rehun 
laatu optimoidun pellon pinnan seurannan ansiosta. 
Päämäärä: mahdollisimman suuren energiamäärän saanti 
perusrehusta. Pystysuoran, yhden metrin liikevaransa 
ansiosta DISCO MOVE voi suurtenkin traktorien nostolaitteella 
ja suurilla ajonopeuksilla seurata epätasaistenkin peltojen 
pintaa nopeasti ja optimoidusti mahdollistaen näin puhtaan 
rehun - DISCO MOVE on sinulle monipuolinen kumppani.

DISCO 3600 FRC / FC / F MOVE 3,40 m
DISCO 3200 FRC / FC / F MOVE 3,00 m
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Monitoimivetolaite.
Ainutlaatuinen vetolaite takaa koneen nopean ja 
yksinkertaisen kytkennän. Kone kytketään joko suoraan 
traktorin nostolaitteeseen tai pikakytkentäkolmion avulla. 
Kytkemiseen tai irrottamiseen ei tarvita muita seisontatukia. 
Vetolaitteen kompakti rakenne tarjoaa vapaan näkyvyyden 
eteenpäin.
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Paras pellon pinnan 
seuranta harkitun 
kinematiikan ansiosta.
DISCO MOVE liikkuu sekä vaaka- että pystysuunnassa 
traktorin nostolaitteesta riippumatta ja hoitaa lautaspalkin 
noston itsenäisesti. Matalla oleva lautaspalkin nivelkohta 
pienemmille ja MOVE kinematiikka suuremmille 
epätasaisuuksille varmistaa ihanteellisen pellon pinnan 
seurannan – ainutlaatuisen, yhden metrin pystysuuntaisen 
liikevaransa ansiosta. Ajon aikana säädettävä 
hydropneumaattinen ACTIVE FLOAT kevennys on vakiona 
integroitu vetolaitteeseen.
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Etu- ja takaniittolaitteen 
samanaikainen hallinta.
DISCO MOVE on erinomainen DISCO 
suurtehoniittomurskaimen kumppani. Varustuksesta 
riippuen voidaan etuniittomurskainta hallita suoraan 
suurtehoniittomurskaimen hydrauliikalla. Työn laatua 
parantavien ominaisuuksien lisäksi automaattiset toiminnot 
keventävät kuljettajan työtä.
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Mukava ja helppo 
käyttö.
Niittolaitteessa oleva säätöapu näyttää yhdellä silmäyksellä 
oikean vetovarsikorkeuden. KENNFIXX®-liittimet 
helpottavat hydrauliikkaletkujen kytkentää ja irrottamista 
selkeiden väri- ja symbolimerkintöjen ansiosta. Asiakas voi 
traktorin varustuksen mukaan valita hydrauliikkaletkujen ja 
painemittarin asennuspuolen.
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Helppo hallinta.
Lisävarusteena saatava kaksoispeili lisää turvallisuutta 
risteysajossa. 


