
MAX CUT.
Högsta snittkvalitet för högsta foderkvalitet.

 –  Slåtterbalken pressas i ett enda stycke
 –  Vågform och skruvförband för maximal böj- och formstabilitet
 –  Kugghjul med exakt precision för jämn gång
 –  SAFETY LINK skydd för knivtallrikarna
 –  Släpskornas form skapar tunneleffekt för optimalt materialflöde 
och speciella mellanstycken säkrar högsta snittkvalitet

Flexibel. Dynamisk. Driftsäker.
DISCO MOVE

Skörda säkrare och bättre.

claas.se
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MOVE.
Målet är högsta möjliga grovfoderkvalitet och energiinnehåll. 
DISCO MOVE med fritt rörelseområde på 1000 mm för 
snabb och optimal anpassning till markens ojämnheter. 
DISCO MOVE med MAX CUT slåtterbalk är absolut bästa 
alternativet för maximal flexibilitet och högsta snittkvalitet.

DISCO 3600 FRC / FC / F MOVE 3,40 m
DISCO 3200 FRC / FC / F MOVE 3,00 m
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Alternativ tillkoppling.
Unik snabbkoppling för snabb och enkel tillkoppling, 
antingen direkt i traktorns frontlyft eller med A-ram. 
Det behövs inga extra parkeringsstöd. 
Kompakt konstruktion för fri sikt framåt.
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Genomtänkt kinematik 
för bästa markföljning.
DISCO MOVE följer marken både horisontellt och vertikalt 
helt oberoende av traktorns lyftarmar. Knivbalkens vridpunkt 
är lågt placerad för bästa anpassning till mindre ojämnheter 
i marken. MOVE länkage för perfekt anpassning till större 
ojämnheter och unik fri rörelse på 1000 mm. 
ACTIVE FLOAT hydraulisk avlastning,  
inställbar under körning, är standard.
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Styrning av front- och 
bakmonterade 
slåtteraggregat 
samtidigt.
DISCO MOVE passar utmärkt i en slåtterkombination 
för stora arealer. 
Samtidig hydraulmanövrering av hela kombinationen 
förenklar förarens arbete.
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Lätt och bekväm  
att använda.
En styrguide på slåttermaskinen indikerar höjden för 
lyftarmarna vid tillkoppling. KENNFIXX® anslutningar med 
färgmärkning och symboler förenklar arbetet vid till- och 
frånkoppling. Hydraulslangar och manometer kan 
monteras på den sida som kunden föredrar.
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Perfekt överblick.
Dubbla speglar kan monteras framtill på maskinen  
för bättre sikt i skymda korsningar (tillval). 


