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Rotorklippare Suire TURBOGYR PRO TR5
Rotorslåmaskiner Suire

Rotorklippare Suire TURBOGYR PRO 6400 - 8000 TR5
Användningsområde:
• Trädesmarker
• Skogsarealer och grönytor
• Gräsfrö- och stubbmarker

Produktfördelar:
• Slät ovandel
• Tandem med stora hjul
• Skyddstallrikar på alla rotorer
• Kraftig konstruktion

2 ÅRS
GARANTI

(gäller ej slitdelar)

Rotorslåmaskiner Suire

Nyhet
2020!

Nyhet
2020!

TURBOGYR från franska Suire är en bogserad hydrauliskt uppfällbar rotorslåmaskin av högsta kvalité. Rotorslåmaskinen 
lämpar sig för trädesmarker, grönytor samt gräsfrö- och stubbmarker. TURBOGYR-serien består av modellerna 6400, 
7200 och 8000. Ramen är uppbyggd av en fackverkskonstruktion mellan det övre och undre planet vilket ger en extremt 
stark och vridstyv konstruktion, samtidigt som det blir lätt att hålla rent. Samtliga TURBOGYR-modeller levereras med 
8 hjul och tandemaxlar för att säkerställa perfekt terrängföljning. Sidovingarna har en flytande position med möjlig 
rörelse upp till ±15° för att följa ojämn mark. Vid transport finns ackumulator som tar upp stötar.

Suire TURBOGYR PRO 6400, 7200 och 8000 är kraftiga och högkvalitativa bogserade och hydrauliskt uppvikbara 
rotorslåmaskin med arbetsbredd 6,4, 7,1 eller 7,9 meter. Rotorslåmaskinen lämpar sig för trädesmarker, grönytor samt 
gräsfrö- och stubbmarker. Rotorslåmaskinerna har kraftigt sugande knivar som överlappar varandra med hela 140 mm 
för bästa möjliga resultat även i hjulspåren från traktorn. Hastigheten vid bladens spets är 97 m/sek. Samtliga rotorer 
är utrustade med skyddstallrikar. Klipphöjden justeras mellan 50 och 190 mm. Sidovingarna är flytande med möjlig 
rörelse upp till ±15° för optimal anpassning vid körning på ojämn mark.
Rotorslåmaskinerna i TURBOGYR PRO-serien är utrustade med det patenterade systemet Paralift för hydraulisk 
horisontell justering av ramen samt 8st hjul 10/75R15,3 med tandem på alla hjulaxlar. Kräver ett dubbelverkande 
och ett enkel verkande uttag. Monteras i lantbruksdraget 35 mm. PTO-axel med vidvinkel och slirkoppling är standard.

Beskrivning 6400 TR5 7200 TR5 8000 TR5
Arbetsbredd (m) 6,4 7,1 7,9
Transportbredd/Höjd (m) 2,55/3,05 2,55/3,10 2,55/3,45
Vikt (kg) 3 450 3 900 4 300
Effektbehov (hk) 160-260 180-300 180-340
Knivar/rotorer 30/5 30/5 30/5
Knivarna överlappning (mm) 140 140 140
Klipphöjd (mm) 50-190 50-190 50-190
Hjul med ventilskydd 8st 10x75R15.3 8st 10x75R15.3 8st 10x75R15.3
260 hk fördelarbox 1000 rpm, rotor växellådor 120 hk  Standard Standard  Standard
PARALIFT. Lätt inställning till traktorn. (Patent) Standard Standard Standard
Tandemaxel på alla hjulaxlar Standard Standard Standard

Extrautrustning
Kuldrag 
Skyddsgardin av kedja och gummiduk 
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