
AEDES ASV SORKÖZMŰVELŐ KASZA

ALAPFELSZERELTSÉG 
ÉS ELŐNYÖK

SERIENAUSSTATTUNG
UND VORZÜGE

STANDARD EQUIPMENT
AND ADVANTAGES

HU DEU ENG

•  Very robust professional machine for mowing
the grass in “V”- or “\_/”-shaped soils

•  Machine, manufactured in TWO sectors with
central swivel (ASV 2200 and ASV 2600)
and THREE sectors with a fixed central part
(ASV 3000 to 4000)

•  Side wings with upwards inclination (V-system)
•  Transmission through gearboxes connected

with cardan shafts
•  Counter-rotating cutter spindle rotors
•  Strong gear boxes secured in the connections 

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 

•  Machine equipped with front rollers and broad
rear roller (Ø 200 mm), height adjustable
for ease of sliding and manoeuvring

•  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 (front mounting or for tractors with reverse 
drive on request)15

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

•  Sehr robustes und anspruchsvolles Profigerät
zum Mulchen von “V“- o “\_/”-Anlagen

•  Maschine, hergestellt in ZWEI Sektoren mit
zentralem Drehpunkt (ASV 2200 ASV und 2600) 
und DREI Sektoren mit festem Mittelteil
(ASV 3000 bis 4000)

•  Seitenflügel mit Aufwärtsneigung (V-System)
•  Antrieb über Winkelgetriebe mit Gelenkwellen 

verbunden
•  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 Laufrollen vorne und Breitwalze 

hinten (Ø 200 mm) um leichtes Gleiten
und Manövrierfähigkeit zu gewährleisten

•  Dreipunkt-Anbaurahmen Kategorie 2 –
FIX ZENTRAL mit Gleitkette und Anhängebolzen

•  Oberlenker-Gleitkette damit das Gerät optimal 
dem Bodenprofil folgt

•  Traktorheckanbau zum Ziehen (Frontanbau
oder für Traktoren mit Rückfahreinrichtung)15

•  Gelenkwelle mit Freilauf
•  Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

•  Professzionális és robusztus felépítésű gép a
 „V” vagy „\ _ /” alakú ültetvényekhez.

•  Kétféle kivitelben: két pontos, központi forgatással
 (ASV 2200 és ASV 2600) és HÁROM pontos,
rögzített központi résszel (ASV 3000-4000)

•  A vágótest mindkét oldalon felfelé billenthető
(V rendszer)

•  Kardántengely
•  Ellentétesen forgó vágórotorok
•  Erős hajtómű a csatlakozásoknál biztonsági 

gumitárcsákkal
•  Hajtómű 540 fordulat/perc
•  Kaszálék eloszlatása a soralj felé (opcióként, 

külön kérésre elteríthető a sorközben, a gép mögött)
•  Kétoldali  fém terelőlemezek a

kaszálék egyenletes szétterítéséhez
•  Elülső görgőkkel és széles hátsó hengerrel

(Ø 200 mm) állítható magasságú a könnyű 
csúszás és manőverezés érdekében

•  Hárompont függesztés (2.kategória)
RÖGZÍTETT KÖZPONTI lánccal és csapokkal

•  3. pont láncfüggesztés a tökéletes talajkövetés 
 érdekében

•  hátsó függesztés (kérésre front függesztés vagy 
tolt üzem)*

•  Kardántengely szabadonfutóval
•  Biztonságvédelem és "CE" tanúsítás

Professzionális és robusztus felépítésű kétoldali csuklópántos mulcsozó. 
A vágótest mindkét oldalon felfelé billenthető a talaj optimális követése érdekében a „V” vagy „\ _ /” alakú ültetvényekhez. 
Hajtómű – ékszíjak NÉLKÜL.
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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.

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

* Rendeléskor a fordult / perc és  a TLT forgásirányát szíveskedjen megadni!



ASV Sorozat
MOD.

ASV.002300 ASV 2300 * 2.350 mm 2.300 mm V 2 2 2 44/60 670 kg

ASV.002600 ASV 2600 * 2.670 mm 2.620 mm V 2 2 2 44/60 690 kg

ASV.003000 ASV 3000 3.050 mm 3.000 mm \_/ 3 2 4 55/75 750 kg

ASV.003200 ASV 3200 3.250 mm 3.200 mm \_/ 3 2 4 55/75 790 kg

ASV.003600 ASV 3600 3.650 mm 3.600 mm \_/ 3 2 4 59/80 830 kg

ASV.003800 ASV 3800 3.850 mm 3.800 mm \_/ 3 2 4 66/90 870 kg

ASV.004000 ASV 4000 4.050 mm 4.000 mm \_/ 3 2 4 88/120 920 kg

kW/HP

ACCESSORI

HU DEU ENG

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Tömör gumikerekek a görgők helyett “TIRFILL”

Hidraulikus munkahengerek (lebegő) az oldalsó
 vágótestek billentéséhez és közúti szállításhoz. 
FIGYELEM: a kardántengelyek eltávolítása 
szükséges

Központi hátsó oldalrotor, állítható magasságú, 
hidraulikus motorral, tömlőkkel és gyorscsatlakozók-
kal a traktor hidraulikus rendszeréhez való gyors
csatlakoztatáshoz

Kétoldali gyomirtó permetező, tartály 120 l 
- szivattyú 12 V

Kétoldali gyomirtó permetező, tartály 200 l
 - szivattyú 12 V

Fényvisszaverők (jobbos/balos)

Differenzpreis Gummiräder “TIRFILL“
anstelle der Walzen 

Hydraulikzylinder (Schwimmstellung) die 
Seitenflügel anzuheben und Straßenverkehr. 
ACHTUNG: Gelenkwellen zuerst abkuppeln

Zentraler Heckrotor, höhenverstellbar, mit 
Hydraulikmotor, Anschlussschläuchen und 
Schnellkupplungen für den direkten An-
schluss an die Hydraulikanlage des Traktors

Herbizidanlage beidseitig –
Tank 120 l (Pumpe 12 V)

Herbizidanlage beidseitig –
Tank 200 l (Pumpe 12 V)

Kit retroreflektierende Tafeln (G/R)

Rubber wheels with filling “TIRFILL”
in place of the rollers 

Hydraulic cylinders (floating) to lift the side 
wings and for road transport.
ATTENTION: Remove the cardan shafts first

Central rotor rear side, height adjustable, 
with hydraulic motor, connecting hoses and 
quick couplings for direct connection to the 
hydraulic system of the tractor

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

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

Kit retro-reflective panels (Y/R)

ASV.A00005

ASV.A00002 1

ASV.A00006 2

OAS.BLT1203

OAS.BLT2003

PAN.OMO001

* Két szektor
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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.

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

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: két kettős működésű hidraulikus elosztó 
2 Traktor igény:  egy egyszeres működésű hidraulikus elosztó (folyamatos olaj 50l) szabad visszatérítéssel


	Oldal 1
	Oldal 2

