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Stro-instrooier, voerdoseerwagen en
hakselaar

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL
Productinformatie

De PRIMOR 4260 M CUT CONTROL uit de reeks stro-instrooiers en voerdoseerders is tevens uitgevoerd met een hakselaar: het is mogelijk de hakselfunctie te 
activeren (of deactiveren). Met een machine is het mogelijk om kort stro of lang stro in te strooien en daarnaast is het mogelijk om hooi en grassilage 
te verdelen.

De stro-instrooier kan vanuit de trekkercabine bediend worden, bijv. het hydraulische tegenmes, afhankelijk van de posit ie wordt een lengte tot 4 cm verkregen bij 
droge producten. De hakselaar kan zich aanpassen aan het te verwerken product, als de kwaliteit van het te verwerken product niet geschikt is om te verhakselen kan 
de instelling van het tegenmes hierop aangepast worden. Het tegenmes regelt de lengte van het product. Wanneer het tegenmes in de bovenste posit ie staat is de 
werking gelijk aan die van een PRIMOR M met een instrooibereik van 17m.
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      Een proef met verhakselen van geststro (proef van 200 gram) :

       Verhakselen: Lengte van stro > 5 cm   31%

         2 cm < Lengte van stro < 5 cm 38%     
        Lengte van stro < 2 cm  31%

• Stro instrooien/voerverdelen voor alle 
typen balen (rond of vierkant)  
breedte 1,20 m en 1,50 m.

• Hydraulisch verstelbaar tegenmes 
kan vanuit de trekkercabine 
bediend worden snijden van het stro tot 
een lengte van 4 cm. 

• Machine is ontwikkeld voor diverse 
toepassingen ligboxen, voeren, 
pluimveehouderij, tuibouw, BIO industrie en 
bodemerosie...

• De turbine is uitgevoerd met 8 gelaste 
bladen , afwisselend uitgevoerd 
met 5 of 6 messen totaal 44 pendelend 
opgehangen messen.

• De rotat iesnelheid van de bladen in de turbine 
is 50 m/s aan het uiteinde van het mes, voor 
een schone en scherpe snede.

• De bladen tussen de messen vergroten de 
luchtstroom, hierdoor is mogelijk lang stro in 
te strooien tot 17 m en verhakseld 
stro tot 9 m.

• POLYDRIVE systeem: ontkoppelbare 
doseerwals, om  kracht te combineren en 
flexibel in gebruik.

• Doseerwals uitgevoerd met 60  
messen (gemonteerd aan 10 ringen) om 
lange zware producten te snijden.

• 7 tanden aan de tegenkam: om het 
voer over de gehele breedte van de rotor te 
verdelen, om een gelijkmat ige toevoer in de 
turbine te garanderen.

Veelzijdige turbine stro-
instrooien en voerverdelen  

Verstelbare 
hakselintensiteit 

POLYDRIVE :  
exclusief bij KUHN

De informatie in dit document is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bindend. Onze machines zijn in overeenstemming met de voorschriften die 
gelden in het land van levering. In onze literatuur, en voor een betere illustratie van bepaalde details, zijn sommige veiligheidsvoorschriften niet in een operating 
positie. Bij gebruik van deze machines, moeten deze inrichtingen in positie zijn overeenkomstig de in de bedienings- en opbouwinstructies Respecteer de tractor 
maximum toelaatbare totaalgewicht, zijn hefvermogen en maximale belasting van de as en banden. De belasting van de trekker vooras moet altijd voldoen aan de 
voorschriften van het land van levering (In Europa, moet het minimaal 20% van het nettogewicht van de de trekker bereiken). Wij behouden ons het recht voor om 
zonder nadere aankondiging ontwerpen, specifi caties of materialen te veranderen. Machines en werktuigen kunnen in dit document worden gedekt door minimaal 
één patent en / of als gedeponeerd model. Handelsmerken aangehaald in dit document kunnen in één of meerdere landen worden geregistreerd. 
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Technische gegevens

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL
Inhoud m3 4.2

Afmet ingen

Lengte m 4.60
Breedte m 2.46
Breedt in werkstand (blaaspijp uitgeklapt) m 3.15
Hoogte (machine op de grond) m 2.39

Afmet ingen binnenzijde 
bak

Lengte m 2.33
Breedte m 1.65
Hoogte m 1.20

Leeggewicht kg 2 960
Stro lengte (zonder verhakselen) cm afhankelijk van het uitgangsmateriaal
Stro lengte (met verhakselen) cm 4
Instrooibereik (lang stro / kort stro) m 17/9
Noodzakelijk trekkervermogen kW/pk 74 / 100
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