Maaiknikschudder met zwadafleg

FC 9330 RA
P R O D U C T

I N F O R M A T I E

Het assortiment aan voederwinnings machines van KUHN wordt uitgebreid met een maaier-knikschudder, de nieuwe FC 9330 RA.
Het is het antwoord op de vraag van klanten die op zoek zijn naar een machine die kwaliteit combineert met een goed resultaat, hoge
betrouwbaarheid en gebruikers-comfort. Deze maaier is bedoeld voor loonwerkers en grote boerenbedrijven.
De FC 9330 RA zal de meest veeleisende gebruiker overtuigen. Chauffeurs die lange dagen moeten maaien, zullen de hoge capaciteit
waarderen, optimaal in gewicht en zeer compact, ISOBUS-voorbereid en gebruiksvriendelijk.
Door de perfecte maai-kwaliteit, uitstekende bodem-aanpassing en het geringe verlies van het op zwad brengen, voldoet de OPTIDISC ELITEmaaibalk aan alle eisen die de eindgebruikers stellen, zonder dat het ten koste gaat van de voer-kwaliteit .
Zeer beperkt onderhoud, gemakkelijk instelbaar, veilig aan- en afkoppelen en gemakkelijk te vervangen slijt-delen maken de machine zeer
aantrekkelijk voor de gebruiker. Bovendien heeft de LIFT-CONTROL de mogelijkheid om eenvoudig de bodem-druk te verminderen en beveiligd
de machine bij het rijden tegen een obstakel.

FC 9330 RA

GEEN AFBREUK OP FLEXIBILITEIT
EN DE KWALITEIT VAN HET WERK
De FC 9330 RA kan een zeer hoge capaciteit combineren met maai-kwaliteit, bodem-aanpassing en een uitstekende
zwad-vorming. Betrouwbaarheid en gemakkelijk onderhoud maken hierbij de machine compleet.

Hoogwaardig zwad voor een perfect eindresultaat!

Met een ruime standaard uitvoering van de machine biedt KUHN u de mogelijkheid
om het meeste rendement te behalen. Dankzij een zwad management technologie en
hydraulisch aangedreven transportbanden bediend vanaf een ISOBUS-terminal, zijn
zwaden te behalen van 1,8 tot 3,6 meter breed, gemakkelijk instelbaar voor elke situatie.
Bovendien maakt de standaard ingebouwde snelheidsmeter van de transportband het
mogelijk de transport-snelheid van het gewas aan alle omstandigheden aan te passen.
Met name op hellingen is hierdoor altijd een gecentreerd en symmetrisch zwad af te
leggen.

A

Maak zwaden zoals u het graag
ziet.

De maaier is erg flexibel. Maaien vanuit
een centraal zwad positie of met een
opgeheven transportband die vanuit
de trekker via de ISOBUS terminal kan
worden bediend. Met een omhoog en uit
geheven transportband kan 18 m ruwvoer
in twee rij-gangen gemaaid worden
waarna het gemakkelijk door een 4 rotor
KUHN hark kan worden geharkt.

B

OPTIDISC ELITE, snij kwaliteit en
vooral robuustheid.

De variabele tussen-afstanden bij de maaischijven zorgen voor een onberispelijke
maai-snede, zelfs bij hoge rijsnelheden.
De van elkaar weg draaiende maaischijven zijn dichter bij elkaar geplaatst
(A) en zorgen voor een mooi maai-beeld
vanwege dat de maai messen elkaar
meer overlappen. Daarentegen zorgen de
naar elkaar toe draaiende maai-schijven
(B) voor het vergroten van de afvoer van
het gemaaide gras, waardoor een hogere
rijsnelheid kan worden bereikt.
Hoogwaardige componenten versterken
het binnenwerk van de maai-balk. De
PROTECTA-DRIVE beveiliging op de maaibalk zorgt voor een lange levensduur.

DE KUHN +

Hoogwaardig en gemakkelijk in te
stellen kneusrotor.

De nieuwe kneus-rotor met stalen vingers
zorgt ervoor dat het totaalgewicht van de
machine wordt verminderd.
In combinatie met zijn standaard
gemonteerde kneus-plaat zal de kwaliteit
van het kneuzen optimaal zijn en het zorgt
voor vermindering van voer-verliezen. De
versnellingsbak van de kneus-rotor met
twee versnellingen per hendel biedt u de
mogelijkheid om de rotor-snelheid van de
kneus-rotor aan te passen, wat wenselijk
is bij diverse gevoelige gewas-soorten.

Nieuw concept LIFTCONTROL voor een perfecte
bodemaanpassing

Dankzij een volledig nieuw concept van de
hydro-pneumatische bodem- ontlasting,
die volledig vanuit de trekker bediend
wordt, is de bodem-aanpassing optimaal.
Een exclusief Kuhn systeem beschermt
de maaibalk bij het rijden tegen een
obstakel en voorkomt hierdoor verdere
beschadigingen. Een combinatie van het
uitheffen van de maaibalk naar boven (tot
30 cm) en naar achteren zwenken van de
gehele maaier (tot 17 graden), beschermt
de maaibalk bij het rijden tegen een
hindernis.

BEDIENINGS-GEMAK
De nieuwe drievoudige maaicombinatie met systeem van zwadafleg is uitermate geschikt voor grote percelen en is niet te
overtreffen voor wat betreft bedienings-gemak, veelzijdigheid en efficiëntie.

ISOBUS BESTURING EN GEINTEGREERD
HYDRAULIEK SYSTEEM
Standaard eigen hydrauliek systeem.

Deze maaier heeft standaard een onafhankelijk hydrauliek-systeem voor de
aandrijving van de transportband. Dit heeft niet alleen het voordeel dat de hydrauliek van
de trekker oververhit zal worden, ook de andere hydraulische functies van de trekker zijn
voor andere doeleinden te gebruiken. De hydrauliek functies van de achter-maaiers en de
frontmaaier worden middels een Load-Sensing hydraulisch bediend. Dit vereenvoudigd
de bediening: Bij het aankoppelen van de machine hoeven slechts weinig hydrauliek
slangen worden aangekoppeld.

ISOBUS - Techniek

De aansturing van de machine gebeurt
middels een ISOBUS- terminal (CCI800
of 1200 naar wens van de gebruiker).
Alle functies van de machine, zoals ook
die van de front-maaier zijn gemakkelijk
te bedienen. De chauffeur kan alle
instellingen en weergaven in één overzicht
zien. Functies als o.a. het uitheffen
op de kopakker vergemakkelijken het
manouvreren met deze maaicombinatie.
Om de bediening van deze maaicombinatie nog gemakkelijker te maken
kan deze maai-combinatie geleverd
worden met een ISOBUS Joystick CCI A3,
die als optie leverbaar is.

EEN COMPACTE MACHINE
KWALITEIT GAAT HAND IN HAND MET COMPACTHEID
Zeer stabiel tijdens transport.

Vanwege het concept van de machine met
aluminium opgehangen transportbanden
en zeer dicht en compact bij de trekker
gemonteerd, worden de achterassen van
de trekker minder belast.
Een aangename gewichtsverdeling
en een optimaal zwaartepunt
garandeert een juiste stabiliteit van de
trekker, waardoor een veilig transport. De
maximaal toegestane as-lasten worden
hierdoor gerespecteerd.

Een juiste gewicht-verdeling is
ook voordelig tijdens het werk.

Vanwege een goede gewicht-verdeling
van de maaiers wordt er tijdens het werk
minder vermogen gevraagd, hierdoor ook
minder belasting voor de bodem.
Bovendien wordt de hydro-pneumatische
druk-instelling van de maai-balk positief
beïnvloed. Dit spaart de graszode.

FC 9330 RA
EXCLUSIEF

Veilig, gemakkelijk toegankelijk
achterzijde trekker, eenvoudig
onderhoud.

De voorste bescherm-doeken klappen
automatisch naar binnen, hierdoor
gemakkelijk toegang tot de achterzijde
van de trekker. Deze bescherm-doeken
kunnen ook bij een uitgeklapte maaier
ingeklapt worden, waardoor eenvoudig
messen zijn te verwisselen of handig bij
het schoonmaken van de machine.
De maaier kan tijdens de winter opgeklapt
weggezet worden. Dit bespaart ruimte in
de opslag.
Technische gegevens

FC 9330 RA

Werkbreedte (m)

In combinatiwe met frontmaaier 9.30

Overlapping met de front maaier (cm)

42 (FC 3125 DF) / 62 (FC 3525 DF)

Transportbreedte (m)

3

Transporthoogte (m)

Minder dan 4

Maaibalk
Versterking aan de schijfbeschermers

Maaibalk OPTIDISC ELITE, met snelwisselsysteem FAST-FIT
en geintegreerd beveiliging PROTECTADRIVE
2 standaard op elke maaibalk

Verstelbare maaihoogte met standaard schijfbeschermers (mm)

35 tot 65

Bodemaanpassing

Pendelende ophanging

Bodemdrukinstelling

Hydro-pneumatische ontlasting van de balk LIFT-CONTROL

Beveiliging machine

Non Stop Aanrij-beveiliging naar achteren en naar boven,
waarbij het voorste deel van de maaibalk uitgeheven wordt

Beschermkappen buitenzijde maaier

FLEXPROTECT, met standaard hydraulisch inklappen

Kneus-systeem

Beweegbare stalen klepels

Kneus-toerental (omw/min)

755 of 1000 - met hendel instelbaar

Aandrijving van de kneuzer

Tandwiel-aandrijving met overbelastings-beveiliging

Aandrijving transportband

Eigen hydrauliek-systeem met pompen gemonteerd op de hoofdaandrijving. De positie en
snelheid van de de transportbanden vanuit de trekker instelbaar.
Mogelijkheid om de snelheid van de transportband (bij het maaien van hellingen) handmatig
of automatisch in te stellen door geintegreerde vlakstellings-aanwijzer.

Afleg van het gewas door de transportband
Aanbouw machine

Keuze: middenafleg ( breedte 1.80 tot 3.60 m),
breed afleggen bij uitgeheven transportband
Driepunts - cat. 3 of 4N (geschikt met Quick Hitch voor cat 3/4N)

Afkoppelen machine

In- of uitgeklapt

Toerental koppelings-as (omw./min)
Overbelastings aandrijving
Vrijloop

1000
Slipkoppeling centrale koppelingsas
Standaard in de zij-aandrijvingen

Min. benodigd vermogen op de koppelingsas (kW/pk)

ca. 154 / 210

Benodigde hydrauliek aansluitingen aan de trekker

Machine achter: LS aansluiting
(1 x pers, 1 x vrije retour, 1 x LS)

Benodigde elektrische aansluitingen aan de trekker

Machine achter: 1 x 7- polige stekker en 1 x ISOBUS - stekker

Gewicht (kg)

ca. 3980

Opties: verhoogde glijsloffen, versterkingsplaten glijsloffen, ISOBUS CCI 800 of CCI 1200, Joystick CCI A3
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