
AEDES ASVF SORKÖZMŰVELŐ KASZA

ALAPFELSZERELTSÉG
ÉS ELŐNYÖK

SERIENAUSSTATTUNG
UND VORZÜGE

STANDARD EQUIPMENT
AND ADVANTAGES

HU DEU ENG

•  Robust construction
•  Transmission through one central gearbox

and two lateral gearboxes with two
counter-rotating cutter spindle rotors

•  Strong gear boxes secured in the connection with 
safety rubber discs

•  Gearbox adjustment 540 RPM
•  Distribution of the grass toward the rows

(distribution of grass towards the carriageway
on request)

•  Deflecting blades in sheet metal on both sides for 
optimal laying of the cut product 

•  Height adjustable rubber wheels with “TIRFILL” 
filling at the front

•  Large diameter rubber rear wheels,
mechanically/manually height-adjustable

•  Frame of three-point linkage category 2 –
FIXED CENTRAL with chain and connecting pins

•  Third point with floating chain to allow the ma-
chine to perfectly follow the ground 

•  Machine attached behind the tractor and
used in trail

•  Cardan shaft with freewheel
•  Safety-protections and “CE” certification

•  Robuste Bauweise
•  Antrieb über ein Zentralgetriebe und

zwei Seitengetriebe mit zwei gegenläufigen 
Schneidrotoren

•  Starke Antriebsgetriebe mit Gummihardyscheiben 
abgesichert

•  Getriebeabstimmung 540 U/min.
•  Grasverteilung beidseitig zum Baumstreifen 

(Grasverteilung in die Fahrgasse auf Anfrage)
•  Leitbleche auf beiden Seiten für eine optimale 

Ablage des Mulchgutes 
•  Höhenverstellbare Gummilaufräder mit “TIRFILL“ 

Füllung vorne 
•  Großdimensionierte Gummilaufräder hinten, 

mechanisch/manuell höhenverstellbar 
•  Dreipunkt-Anbaurahmen Kategorie 2 –

FIX ZENTRAL mit Gleitkette und Anhängebolzen
•  Oberlenker-Gleitkette damit das Gerät optimal 

dem Bodenprofil folgt
•  Traktorheckanbau zum Ziehen
•  Gelenkwelle mit Freilauf
•  Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

•  Robusztus felépítés 
•  Egy központi és két oldalsó hajtómű 

két ellentétesen forgó késrotorral
•  Erős hajtóművek biztonságos gumivédelemmel 
•  Hajtómű 540 fordulat/perc
•  Kaszálék elterítése az ültetvénysor felé (opcióként

a sorközben, a gép mögé)
•  Kétoldali fém terelőlemezek a a kaszálék 

kétoldali tereléséhez
•  Állítható magasságú gumikerekek elől  

„TIRFILL” töltettel
•  Mechanikus/manuális magasságállítás,  

nagy átmérőjű hátsó gumikerekek 
•  Hárompont függesztés, 2. kategória –

központi láncfüggesztés csatlakozóval
•  3. pont láncfüggesztés a tökéletes talajkövetés

érdekében
•  Hátsó függesztés
•  Kardántengely szabadonfutóval
•  Biztonságvédelem és CE tanúsítás

Professzionális, robusztus hátsó függesztésű gép, kifejezetten nagyobb füves területek kaszálására tervezve.
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A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. 

A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. 

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



ASVF SOROZAT
TÍPUS

ASV.F02400 ASVF 2400 2.450 mm 2.350 mm 2 2 44/60 760 kg 860 kg 

ASV.F02600 ASVF 2600 2.650 mm 2.550 mm 2 2 44/60 810 kg 910 kg 

ASV.F02800 ASVF 2800 2.850 mm 2.750 mm 2 2 55/75 850 kg 950 kg 

ASV.F03000 ASVF 3000 3.050 mm 2.950 mm 2 2 58/80 890 kg 990 kg 

kW/LE

OPCIÓ

HU DEU ENG

ZUBEHÖR ACCESSORIES.

Linkage with steering arm to tractor hitch 
category 1 or 2 (on request) with steel front 
rollers (cutting deep limitation) and hydraulic 
lifting cylinder at the rear carriage for road 
transport

Cardan shaft with unilateral homocinetic joint 
GR 7 L 1800 (only with ASV.A00004)

Bilateral weeding system –
tank 120 l (Pump 12 V)

Bilateral weeding system –
tank 200 l (Pump 12 V)

Kit retro-reflective panels (Y/R)

Anhängung mit Lenkdeichsel an Traktorkraft-
heber Kategorie 1 oder 2 (auf Anfrage) mit 
vorderen Stahl-Laufwalzen (Schnitt-Tiefen- 
beschränkung) und hydraulischer Hubzylinder 
am Fahrgestell hinten für den Straßentransport

Gelenkwelle mit Weitwinkel einseitig GR 7 
L 1800 (nur mit ASV.A00004)

Herbizidanlage beidseitig –
Tank 120 l (Pumpe 12 V) 

Herbizidanlage beidseitig –
Tank 200 l (Pumpe 12 V) 

Kit retroreflektierende Tafeln (G/R)

Nyomkövető vonórúd, 1 v 2 kat. függesztés
(kérésre) első mélységállító acél kerekekkel
és hátsó hidraulikus vázemeléssel

Nagy szögkitérésű kardántengely
 GR 7 L= 1800 
(ASV.A00004-el együtt rendelhető)

Kétoldali gyomirtó permetező –
tartály 120 l (szivattyú 12 V)

Kétoldali gyomirtó permetező –
tartály 200 l (szivattyú 12 V)

Fényvisszaverők (jobbos/balos)

ASV.A00004 1

CAR.70CS18

OAS.BLT1202

OAS.BLT2002

PAN.OMO001
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A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. 

A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. 

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

2 Traktor igény:  12 V 3 pólusú aljzat és egy adagoló a víz kinyitásához / zárásához, nyomásszabályozó a folyadék szállításhoz szabad visszatérítéssel a víztartályba 

1 Traktor igény: egy kettős működésű hidraulikus elosztó 

 a közúti szállításhoz
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