
BAB BAMPS N.V.

Lichtenberglaan 1053

3800 Brustem

BELGIUM

T:     +32  11  70  10  10

F:     +32  11  70  10  11      

E: bab@bab-bamps.be

I: www.bab-bamps.be

SLAGMAAIER   R3

De slagmaaier type R3 is een nieuw ontwerp van BAB.

Deze nieuwe serie van maaiers is vooral gericht op de 

bredere werkbreedtes. De afmetingen van de 

werkbreedtes gaan van 260 cm tot en met 350 cm.

De compacte bouwvorm wordt gecreërd door gebruik te

maken van 3 rotoren ipv 2.  De 3 tandwielkasten liggen

op 1 lijn en hebben een vaste aandrijving. Elk voorzien

van een rotor. In het ontwerp is er gekozen voor een

ruime overlapping van 2x 5 cm. De tandwielkasten zijn

ontworpen en geproduceerd door BAB zelf en kunnen

een vermogen van 100 pk overbrengen.

Deze zijn voorzien van een groot kijkglas , dit om eenvoudig

en snel het oliepeil te controleren. Het chassis is opgebouwd

uit staal van 6 en 8 mm. De aanhangpunten van de driepunt en 

looprol achter zijn uit 12 mm  vervaardigd. Achteraan is de maaier

voorzien van een brede looprol van ø 220 mm. Deze is voorzien

van een dubbele lagering en een speciale vuilafdichting.
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standaard machine

* lage bouwvorm 

* sledes vooraan

* looprol achteraan  ø 220 mm

* aanhang cat II  ø 25- 28 mm

* vaste aandrijving

* 3 rotors , 3x links draaiend

* rotors voorzien van slingermessen

* gras uitworp links

* verstelbare maai hoogte

* 750 - 1000 tr/min

* kardanas met slipkoppeling

art. nr: type werkbr: totale br. chassis rotor mes gewicht prijs

cm cm mm # # kg

882-500-263 R263 260 270 6 3 6

882-500-293 R293 290 300 6 3 6 900

882-500-323 R323 320 330 6 3 6 1050

882-500-353 R353 350 360 6 3 6

options
1 2 3 4

bolwielen vooraan zijkant open chassis 8 mm (+100 kg) signalisatie

in plaats van 6 mm voor weg verkeer

links en rechts

17-mei-21
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