DEUTZ-FAHR
Fronthef
Frontaftakas
Toebehoren
Din-platen

Al meer
dan 40 jaar

Fronthef
Een sterk staaltje techniek voor werkzaamheden in het land en op het erf.
Bouw voort op eersteklas kwaliteit van de fabrikant en
realiseer meer toegevoegde waarde met de nalevering van Sauter!
Hoge bedrijfszekerheid op basis van uitgekiende constructie
Individuele pasvorm op ieder trekker type
Duurzaamheid door optimale aanpassing
aan het trekkerdesign
Eenvoudige montage dankzij compleet aanbouwpakket met nauwkeurige passing
Volledig behoud van wendbaarheid en bodemvrijheid
Uitgebreid assortiment accessoires om
uw fronthef te complementeren
Neem vandaag de juiste beslissing voor de vraag van morgen.

Sauter- een begrip in
de landbouwtechniek

Frontaftakas
Wij creëren aandrijving.

Altijd perfect afgestemd op uw toepassing
110.000 aandrijfkasten wereldwijd in gebruik
Hoge vermogensoverdracht
Zuinig en duurzaam in gebruik
Eco frontaftakas voor werkzaamheden bij een laag toerental
Aandrijflijn met hoogwaardige componenten
Eenvoudig en op elk moment achteraf te monteren – voor Sauter en Deutz-Fahr fronthef
Schakelbare aftakas
Onbeperkte mogelijkheden
Schakelbaar toerental van 1000 en 1000 Eco
Maximaal vermogen 176 kW/240 pk
Altijd het juiste toerental in combinatie met de aftakas achter

X

Nalevering Sauter

Bekend en bewezen techniek

Schakelbare frontaftakas voor nog meer opties

af fabriek levering SDF +62 mm

De aandrijflijn - met hoogwaardige componenten

Met Sauter meer
mogelijkheden!

Toebehoren
Een uitgebreid aanbod om aan de behoefte van elke klant te voldoen.
Comfort en veiligheid voor u en uw weg gebruikers.
Praktisch
Achteraf te monteren
Voor Sauter fronthef en universeel
De Sauter frontprotektor L en XL
kan worden voorzien van ballast naar
wens voor uw werkzaamheden
De Sauter Protector S –
voor montage achter en voor
en smalspoor tractoren

Omschakelventiel

Accumulator

comfortbediening

frontbediening

Snelkoppelbok

Ballastdrager met vanghaken

topstang

hydrauliek aansluiting

Sauter-zwenkarm – voor nog meer mobiliteit van het frontwerktuig

Sauter creëert
verbinding!

DIN-plaat
Altijd de juiste koppeling voor uw aanbouwmachine.
DIN-platen platen voor de fronthef
DIN-platen aan moederblok tractor
assteunen
Pushbar
hydraulische kits
Hef ontlasting
Verlaagde aandrijfkast mogelijk
Breidt het gebruiksgemak van de standaard tractor uit en zorgt voor
efficiënt en veilig gebruik van materieel.

DIN-plaat star gemonteerd aan fronthef

DIN plaat aanbouw met frontaftakas

DIN-plaat in fronthef

Toebehoren console

As steun

Pushbar voor fronthef

Sauter die kan het!

Topkwaliteit voor de landbouw
Flexibiliteit en kwaliteit op basis van de nieuwste landbouwtechnologie zijn voor ons
vanzelfsprekend. Jarenlange knowhow, moderne productiefaciliteiten en productietechnologieën
en onze betrokken team vormen hiervoor de basis.
Importeur:
Hans Sauter GmbH
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