FRONT-LIFT 55.01

Integreret

• Front-lift med 5500 kg løftekapacitet ved 190 bar.
• Integreret mest muligt til traktoren med hensyn til design og pladsbehov.
• Individuel bevægelige liftarme med følgende arbejdsmuligheder: - fri bevægelighed - afgrænset bevægelighed - fastlåst - i parkeringsposition.
• Velegnet til store traktorer i størrelser fra 150 hk og op.
• Tilpasset Front-PTO.

PRISER Med tilpas. sideplader: Se priser og vare nr. i ”traktorfabrikat / modelliste” s. 12-37.
Type / benævnelse
55.01 uden tilpassede vanger
Boltebeslag inkl. bolte til 55.01

Vægt kg

Varenummer
66800-00
66800-01

STANDARDUDSTYR
• Dobbeltvirkende hydraulik.
• Kategori 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm mellem liftarmenes kugler.
• Stålkuglerenset og malet med 2 komponent-primer og 2 komponent-lak i traktorens farve.
• Tilpasset den enkelte traktormodel.
• Chassisbolte og hydraulikslanger 5,5 m med koblinger.
• Kuglehane på hydraulikslangen ved traktortilslutning, hvorved liften kan låses.
• Liftarmene har snapkobling, kat. 3, med løse kugler, ø28 mm, kat. 3/2.
• Topstang M36 og Ø25 mm nagle med parkeringsanordning for liftarmenes kugler.
• Parkeringsanordning for topstang.
• Til flere traktormodeller er der direkte hydr. tilslutning. Se efter * i modelliste (udvides
løbende, forhør).

EKSTRAUDSTYR (Beskrivelse af ekstraudstyr, se side 2).
Type / benævnelse
Ombygningssæt fra enkelt- til dobbeltvirkende hydraulik, mont.
Støddæmpningssæt inkl. slanger og fittings, monteret
Affjedringssæt inkl. slanger og fittings, monteret
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Vægt kg Varenr.
4
4
66885-00
16
66890-00
Shift-Control double,el-betjent omskifterventil mellem lift og 1 olieudtag
8
65100-10
Shift-Control triple, el-betjent omskifterventil mellem lift og 2 olieudtag
14
65100-12
Dobbelt olieudtag monteret på lift, med slanger fra traktorudtag
9
65100-20
Aflastningsbeslag
7
668205001
pr. sæt
Liftarmsforstærkning
30
668003005
Positionsstop, elektrisk
66875-00
MF 6200-8200 & 6400-8400 positionsfølersæt med eltrykknapbetjent hæve-sænke funktioner
3
65717-xx
MF 6400-8400 el-trykknapbetjent hæve-sænke funktioner
65818-86
JD 6020/6030 pre. plus, 8020/8030 el-trykknapbetjent hæve-sænke fu.
65805-55
JD 7020/7030 el-trykknapbetjent hæve-sænke funktioner
65805-80
Claas Arion, Axion el-trykknapbetjent hæve-sænke funktioner
65744-95

