
ALAPFELSZERELTSÉG
  ÉS ELŐNYÖK

SERIENAUSSTATTUNG
UND VORZÜGE

STANDARD EQUIPMENT
AND ADVANTAGES

HU DEU ENG

•  Base machine fitted with one cutting blade
(Ø 400 mm) to widen the weed removal zone

•  No cutting under the central part of the machine
•  AEDES “BioSystem” rotor equipped with special 

wires (PU 6 mm - reinforced) 
•  Cylinder for hydraulic tilt of the wires rotor 
•  Electro-hydraulic automatic feeler with elec-

tro-valves, flow regulator, emergency button for 
manual interventions - powered by independent 
hydraulic system with pump and tank

•  Hydraulic cylinder (positioner) that opens/closes 
and adjusts the wires rotor 

•  Machine equipped with front rollers and wide
rear roller (Ø 170 mm) adjustable in height to 
ensure perfect suitability to terrain irregularity and 
to flatten down the uncut grass

•  Hydraulic side-shift 
•  Three-point linkage frame category 1 
• Sliding chain on the third point to allow the machine 

to perfectly adapt to the terrain irregularity 
•  Machine attached behind the tractor and used in 

trail (front mounting or for tractors with reverse 
drive on request - indicate RPM and direction of 
rotation PTO)

•  Gearbox adjustment PTO 540 RPM
(750/1000 RPM on request)

•  Safety-protections and “CE” certification

For the operation of this machine, the tractor needs
•  ONE socket 12 V - 3 pins
•  THREE double acting hydraulic valves

•  Grundmaschine mit einem Mähmesser (Ø 400 mm)
zum Verbreitern des bearbeiteten Streifens

•  Unter dem Grundgerät wird das Gras nicht gemäht
•  Fadenrotor AEDES „BioSystem“ mit speziellen 

Fäden (PU 6 mm - verstärkt)
•  Hydraulikzylinder zum Neigen des Fadenrotors 
•  Elektrohydraulische Feintastautomatik mit

Magnetventil, Durchflussregler und Not-Aus-Knopf 
zum manuellen Schnelleinzug - angetrieben durch 
ein unabhängiges Hydrauliksystem mit Pumpe 
und Tank

•  Hydraulikzylinder (Positionierung) zum
Öffnen/Schließen und Einstellen des Fadenrotors 

•  Maschine mit höhenverstellbaren Breitwalzen vorn 
und hinten (Ø 170 mm), um sich perfekt an die 
Unebenheiten des Bodens anzupassen und das 
nicht geschnittene Gras niederzuwalzen

•  Hydraulische Seitenverschiebung 
•  Dreipunkt-Anbaurahmen der Kategorie 1
•  Oberlenker - Gleitkette mit Schwimmstellung 

damit das Gerät optimal dem Bodenprofil folgt
•  Traktorheckanbau zum Ziehen (Frontanbau

bzw. für Traktoren mit Rückfahreinrichtung auf 
Anfrage - PTO U/min. und Drehrichtung angeben)

•  Getriebeabstimmung PTO 540 U/min.
(750/1000 U/min. auf Anfrage)

•  Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

Für den Betrieb der Maschine braucht der Traktor
•  EINE Steckdose 12 V - 3-polig
•  DREI doppelwirkende Hydraulikventile

•  Egy vágókéssel szerelt alapgép (Ø 400 mm) 
a gyommentesítési terület növeléséhez.

•  A gép középső része alatt nem vágja a füvet.
•  AEDES BIOSYSTEM  fej speciális kevlár betétes

huzalokkal  (PU Ø 6 mm – megerősített)
•  Munkahenger a művelőfej hidraulikus billentéséhez.
•  Elektrohidraulikus automata érzékelőpálca

 elektroszelepekkel, áramlásszabályozóval, 
vészleállító gombbal a kézi záráshoz 
– független hidraulikus rendszer szivattyúval
és tartállyal

•  Hidraulikus munkahenger (pozicionáló),
 amely nyitja/zárja és beállítja a művelőfejet

•  Állítható magasságú görgők elöl és széles
hátsó henger (Ø 170 mm) a könnyed 
siklásért és manőverezhetőségért, 
továbbá lenyomja a nyíratlan/magasabb füvet. 

•  Hidraulikus oldalállítás
•  Hárompont függesztés 1. kategória

•  A 3. pont láncfüggesztés
 a tökéletes talajkövetés érdekében

•  Hátsó függesztés (front függesztés 
vagy reverzibilis traktorra igény esetén)
(Rendeléskor szíveskedjen megadni a for./perc 
értéket és a TLT forgásirányt.)

•  Hajtómű TLT 540 (750/1000 TLT kérésre) 

•   Biztonsági védelem és „CE” tanúsítás

Traktor igény:
•  Egy 12 V 3 pólusú aljzat
•  Három kettős működésű hidraulikus szelep

Egyoldali, “BioSytem” kevlár betétes műanyagszálas tőköztisztító, mechanikus / ökológiai gyommentesítéshez

AEDES BS BIO SORALJMŰVELŐ ÉS TŐKÖZMŰVELŐ KASZA

 automata érzékelőpálcával organikus / bio gyümölcs- és szőlőültetvényekre.

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.
08710020_aedes_biosystem_bs | 2022.03.17. 

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!



BS Sorozat
Típus kW/HP

BS 1200 1.250 mm 1.650 mm 600 mm 1 25/35 335 kg

OPCIÓK

ITA DEU ENG

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Soraljművelő fej 70 cm (felár)

1 karos elektrohidraulikus vezérlőegység 2 irányú mozgáshoz 

Elektromos olajhűtő 12 V

Fényvisszaverők (jobbos/balos)

Albero cardanico con ruota libera GR 6 
L 1200 

Di»erenzpreis für Fadenrotor “BioSystem“
verlängert (L 700)
Elektrohydraulisches Steuergerät
(1 Hebel für 2 Bewegungen)

Elektrischer Ölkühler 12 V

Kit retroreflektierende Tafeln (G/R)

Gelenkwelle mit Freilauf GR 6 
L 1200 

Price di»erence for extended wires rotor
“BioSystem” (L 700)

Electrohydraulic control unit
(1 lever for 2 movements)

Electrical oil cooler 12 V

Kit retro-reflective panels (Y/R)

Cardan shaft with free wheel GR 6 
L 1200

RMB.A00005

RMB.A000031

RMB.A000041

PAN.OM0001

CAR.60RL12

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

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.
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1 Traktor igény: egy 12 V 3 pólusú aljzat
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