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drive GUARD
TEKNOLOGISK HØJDEPUNKT: DRIVEGUARD –
OVERBELASTNINGSSIKRING SYSTEM TIL DIN SKIVEHØSTER

Enhver landmand ved af erfaring, at der kan være fremmedlegemer på landbrugsjord, der ved
et uheld kan trækkes ind i skårlæggeren sammen med afgrøden og forårsage stor skade.
Med det helt nye driveGUARD system, et system fra FELLA som er en brance førende
overbelastnings beskyttelse, forhindrer dyre skader på transmision og knivskiver!
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driveGUARD beskytter din skivehøster: simpel, genial og omkostningseffektiv

maskin model

Boltet til
knivskive

driveGUARD
som standard

SM 210 FK/FK-S
SM 260 FK
Shearing area

SM 260 FP/FP-S
SM 310 FP-K/FP/FP-SL/FP-KC/FP-RC

•

SM 310 FZ/FZ-KC/FZ-RC

•

SM 210/270/320/350

Boltet til
gear kassette

Skive diameter = 140 mm

SM 3060 TL/TL-KC/TL-RC

•

SM 3570 TL/TL-KC

•

SM 4080 TL/4590 TL

•

SM 310 TL-KC/TL-RC

•

SM 911 TL/TL-KC/TL-RC/TL-KCB

•

SM 991 TL/TL-KC/TL-KCB

•

SM 8312 TL-KCB/TL-RCB

•

SM 9314 TL-KCB

•

SM 313 Trans-KC/Trans-RC

•

SM 3065/3575 Trans-KC/Trans-RC

•

SM 311 Trans-KC/Trans-RC

•

SM 401 Trans/Trans-KC/Trans-RC

•
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BEDRE BESKYTTELSE END NOGENSINDE
Hvis skårlæggerens knivskive sidder fast i et fremmedlegeme, vil driveGUARD skiven brydes ved forud
bestemte brudsteder. Dette afbryder forbindelsen mellem knivskiven og skårlæggerens transmission.
Derfor ingen chock belastninger på skårlæggerens transmission som det ville hvis driveGUARD ikke var
der, og det forebygger dyre reparationer. Knivskiven bliver på sin plads uden at have forbindelse til
transmissionen.
INTELLIGENT UDSTYR
Ved montere DriveGuard skiven på knivbjælken, undgår man dyre skader, lange stilstandstider og
forhindrer forurening af oliebadet.
INTET ER MERE OMKOSTNINGS EFFEKTIV
driveGUARD giver dig god beskyttelse til en rimelig pris, fordi når uheldet er ude er det kun
ovebelastnings skiven der skal skiftes.
ENKEL OG ALLIGEVEL GENIAL
Skulle det blive nødvendig, kan du udskifte driveGUARD skiven i marken i løbet af få minutter. Du
behøver ikke at adskille knivbjælken, fordi driveGUARD skiven er monteret udenfor knivbjælken.

Ved første øjekast:
˴ Beskyttelse af hele skårlæggerens transmission
˴ Kortere driftstop
˴ driveGUARD skiven kan hurtig skiftes
i marken
˴ Mulighed for ændring af ældre maskiner
uden problemer
˴ Det er muligt at ændre til driveGUARD
uden at adskille knivbjælken
˴ Knivskiven bliver sikkert på plads
på knivbjælken hele tiden

SPAR BÅDE TID
OG PENGE:
Du behøver kun at skifte
driveGUARD skiven når det
er nødvendig: Det er muligt
at gøre dette på få minutter i
marken, og du kan gøre det
selv.

