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FÜGGESZTETT SZÁRSÉRTŐS DOBOS OLDALKASZÁK ÉS DOBOS OLDALKASZÁK 

Munkaszélesség: 1,30-2,60m, teljesítmény igény: 30-90LE, kasza dobok száma: 2/4db, tömeg: 230-1100kg 
 

Rendeltetésszerű felhasználási terület:  
A GALFRE függesztett szársértős dobos oldalkaszák a 

szálastakarmány termelés alapgépei. Felső hajtásuk 
eredményeként a GALFRE függesztett szársértős dobos 
oldalkaszák alkalmasak mind az ősgyepek, mind a telepített 
szálasfüvek és pillangósok betakarítására, kaszálására. 
 

GALFRE függesztett szársértős dobos kaszák előnyei:  
Az univerzális kaszák további előnyei, hogy a FR/G széria 
rendelhető ütőujjas, vagy nyílbordás hengerpárral ellátott 
szársértővel is, melyekkel egyenletesebb és gyorsabb száradás 
érhető el. A GALFRE dobos oldal kaszák széles 
méretválasztékában mind a nagyobb, mind a kisebb területen 
gazdálkodók megtalálják a számukra megfelelő szársértős 
kaszát.  
A talajegyenetlenségekre kevésbé érzékenyek, nagy 

területteljesítmény és egyenletes vágás jellemzi a dobos kaszákat. 
A szársértős változatokkal a pillangósok is alacsony veszteséggel takaríthatók be. Előnye a rendkívül robosztus szerkezet, 
az egyszerű kezelhetőség és a csekély karbantartás igény.  
 

Rövid gépleírás:  
A dobos oldalkaszák függesztő és vázszerkezet acél idomokból készül. Az erőátviteli rendszer jó minőségű 
kardántengelyekből és hajtóművekből épül fel. A kaszadobok meghajtása a vázszerkezetben elhelyezett kúpkerekes 
hajtáslánccal felülről történik. A szállítási és munkahelyzet az erőgép hidraulikus rendszerére gyorscsatlakozókkal 
kapcsolt hidraulikus munkahengerrel állítható, a megfelelő talajkövetést rúgós kiegyenlítő szerkezet biztosítja. A 
gépforgó részei kellőképpen burkoltak, a kaszaegység védőponyvával van ellátva. A kaszakések úszó kivitele csökkenti a 
kemény tárgyakkal történő ütközésekkor a törésük, kicsorbulásuk veszélyét.  
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Cikkszám Modell Szársértő 
típus 

Teljesítmény 
igény LE 

Kaszadobok 

száma db 

Kaszakések 
száma db 

Munkaszélesség 

M 

Géptömeg 

Kg 
0390018 FRG 260R Hengeres 80-90 4 12 2,60 1100 

0390019 FRG 260F Ütőujjas 80-90 4 12 2,60 860 

0390020 FRG 210R Hengeres 70-80 4 12 2,10 900 
0390021 FRG 210F Ütőujjas 70-80 4 12 2,10 800 
0390023 FRG 260 - 80-90 4 12 2,60 750 

0390024 FRG 210 - 70-80 2 8 2,10 580 

0390025 FRG 190 - 60-70 2 8 1,85 520 
0390026 FRG 170 - 60 2 8 1,65 460 
0390027 FRG 130 - 30-40 2 6 1,30 230 
 

Szériatartozékok:  
Szársértős kivitelek: TLT 540, 1db nyomatékhatárolós és 1db szabadonfutós kardántengely, hidraulikus nyitó-záró 
szerkezet, dupla meghajtású szársértő hengerek, 
Szársértő nélküli kivitelek: TLT 540, 1db nyomatékhatárolós és 1db szabadonfutós kardántengely 
 

Külön rendelhető tartozék: 
Cikkszám Megnevezés 
0390029 Hidraulikus nyitó-záró szerkezet (a szársértő nélküli gépekhez) 
 


