Rotorgräsklippare – Redskapsbärare
CM-serie

Japansk kvalitet – tillförlitlighet – prestanda

CM 254 – 25 hkr
Kvalitetsmaskin från Shibaura

Högsta japanska teknologi och kvalité

Senaste motorteknik

Motorerna är testade och godkända beträffande senast gällande avgasbestämmelser i enlighet med europeiska EuroV.
För att dessutom uppfylla de amerikanska bullerbestämmelserna har motorernas toppvarvtal sänkts drastiskt
med lägre ljud- och vibrationsnivåer som resultat.

Stor bränsletank

Med hela 51 liters volym för kan mycket långa
arbetspass köras utan att föraren behöver bekymra sig
för bränslestopp.

Effektivt kylsystem
Enkelt redskapsbyte

Genom att dra ut två sprintar frigörs klippaggregatet från
maskinen och andra redskap, t.ex. plogutrustning kan
enkelt tillkopplas istället. Tack vare lyftarmarnas stora
rörelseregister lyfter maskinen klippaggregatet extremt
högt så att detta kan tippas vid rengöring och service.

Underhållsfritt kraftuttag och
bromssystem

De två större modellerna har ett helt underhållsfritt system
för drift av klippaggregat och annan kraftuttagsdriven
utrustning. Detta tack vare ett lamellpaket i oljebad för
redskapsdriften. In/urkopplingskraften som föraren behöver
lägga på spaken blir mycket låg. Även maskinernas
bromssystem har sina belägg i oljebad.

Luftintaget är placerat bakom förarplatsen där det är bäst
skyddat. Med ett enkelt handgrepp lossas det finmaskiga
skyddsnätet för rengöring. Dimensionen på kylsystemet
garanterar rätt temperatur även vid extremt varmt väder.
Insugningsdelen av motorns luftfilter är konstruerad så att
in-tagsluften går via kylarens luftintag vilket ger betydligt
längre rengörings- och bytesintervaller.

Goda inställningsmöjligheter

Ratten är enkelt inställbar i längs- och höjdled, detsamma
gäller för stolen som dessutom är försedd med höjd- och
viktinställ-ning, armstöd samt en förvaringsväska baktill på
ryggstödet.

Med omtanke om förare och omgivning

Framkomlighet i toppklass

På med pälsen vid dåligt väder

Olika klippaggregat med klippbredder från 1,50 upp till
1.80 m . 1,50 och 1,80-aggregaten kan erhållas med
hydraulisk sidoförskjutning, hydraulisk uppfällning till
serviceläge 90°samt hydraulisk klipphöjdsinställning för att
förenkla arbetet.

Mångsidighet och styrka

Automatisk inkoppling av 4-hjulsdriften när hjulen slirar mer
än 2 %, diffspärr på framaxeln samt hög/lågregister för
bästa dragkraft. Maskinen har även manuell inkoppling av
diffspärr.

Den 3-cylindriga motorkonstruktionen med stor cylindervolym i förhållande till effektuttaget samt lång slaglängd
resulte-rar i stor råstyrka när verklig effekt krävs.
Slaghackskörning är en av många arbetsuppgifter som
klaras med bravur.

Som extra utrustning finns en komfortabel hytt som är
enkelt på/avmonterbar. Utrustad med arbetsbelysning fram
och bak, backspeglar samt effektiv värme/AC. Med hytten
på ökas användningstiden till året runt med t.ex. sopvals,
lövtuggning och plogutrustning.

Ett högeffektivt uppsamlarsystem med högtippande 1,9 m
tipphöjd) behållare med stor volym för uppsamling av gräs
och löv med stor kapacitet.

Tekniska specifikationer
Motor
Motor
Typ			
Antal cylindrar		
Cylindervolym cm3
Max varvtal		
Bränslevolym, liter

Hydraulsystem, styrning
CM254
Shibaura dieselmotor på
25hk, steg V
3
1.496
2.600
50,5

Typ
Pumptyp
Kapacitet liter/minut		
Max systemtryck Mpa		
Styrning typ
Ställbar ratt

Transmission

Mått och vikter

Typ
2-stegs hydrostat Automatisk
4-hjulsdrift		
4-hjulsdrift eller låst 4-hjuls			drift
Hastigheter fram km/h
L = 0-12
H = 0-25
Hastighet back, km/h
60-70% max hastighet framåt

Längd, mm
Hjulbas, mm
Höjd, till ratt, mm			
Höjd, rops-båge uppfälld mm
Bredd, frontfälg innåt, mm		
Bredd, frontfälg utåt, mm		
Markfrigång, mm
Vikt (basmaskin) inkl. båge, kg
Klippaggregat
vikt kg och bredd mm		

Öppet system
Kugghjul
9,1
9,8
Orbitservo
Ja

2.415
1.250
1.360
1.930
1.220
1.390
150
730
181 kg, 1.500 mm

Däckdimensioner
Front STD		
Front, extra utrustning
Bak			

24 x 13.00-2
23 x 10.50-12
20 x 8.00-10

Extra redskap
– Slaghack
– Sopvals
– Upptagande sopaggregat
– Snöblad, diagonal eller vikplogutförande
– Sandspridare, bogserade eller burna
– Lövblås och lövtuggningsutrustning
– Flistugg
– Snöslunga m.m.

Extra utrustning
– Gräsuppsamlare, högtippande
– Extra hydrauluttag, enkel, eller dubbelverkande
– Färdbelysning inklusive blinkers
– Hytt
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