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SAPHIR NEDMULDER „PROFI“

Standardudstyr

· Affjedret tallerkenramme (firkantprofil 80x80mm.)
· Tallerkner er sikret med sprængbolte
· Tallerkner Ø 460 mm. med støvtæt lejeholder
   (lukket med smørenippel)
· Tænder med sikringsbolte
· Firkantprofilramme 100x100mm. ST52
· Tilkobling kat. ll/lll
· Kraftig rørpakkevalse Ø 500 mm.
   10 rør Ø 34 mm., 4 mm. pladeforstærkning
· Rammegennemgang 800 mm.
· 15 mm. hærdet tandholder
· Tænder med sliddele system Lemken
· De udv. tænder er med kantskærsmuldplader
· Sliddele kan skiftes særskilt
· Bærearme til rørpakkevalsen af firkantprofil 80x120mm.

Saphir nedmulder er kraftige to-bulket nedmulder i arbejdsbred-

derne 2,60 mtr., 3,00 mtr., 3,90mtr., 4,60 mtr., og 5,40 mtr. De 

brede skær bearbejder jorden i hele redskabets bredde. De skråtstil-

lede tallerkner blander jorden intensiv og nedarbejder overfladema-

teriale. Til sidst den kraftige rørpakkevalse.

Rammen af 100x100 mm. ST52 firkantprofil afstiver redskabet 

optimalt. Den store gennemgang forhindre en tilstopning og derved 

en effektiv arbejdsgang.
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Alle Saphir nedmulder er standard udstyret med sliddele system 

Lemken. De monterede vingeskær sørger for en bearbejdning af 

jorden i hele redskabets bredde. Alle sliddele kan skiftes enkeltvis.

Tallerkener er standard monteret på en affjedret firkantprofilramme 

80x80mm. Som er sikret med sprængbolte. Navet et forsynet med 

en støvtæt lejeholder. Tallerkener kan justeres enkeltvis eller cen-

tralt i højden.

Rørpakkevalsen er dybdereguleringen på redskabet. indstillingen 

sker over et bolthulsegment på den forreste bulk på nedmulderen.

Bærearmene til rørpakkevalsen er af kraftig firkantprofil 80x120 

mm. Rørpakkevalsen har en diameter på 500 mm. og består af 10 

rør på Ø 34 mm. og 4 mm. pladeforstærkninger.
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SAPHIR NEDMULDER „PROFI“

Model FG501/80(S) og FG541/80 bliver sidedelene klappet op med 

to dobbeltvirkende cylinder. En kuglehane sikre en ufrivillig

aktivering af hydraulikken. Ved meget ujævn underlag kan side-

delene ydelig sikres med bolte.

Sidedelene blive lagt indover midtedelen. I transportstilling er peger 

tænderne altid op, derved er de ikke til fare i trafikken. Midtedelen

har med 7 tænder en arbejdsbredde på 3 mtr. og kan benyttes med

sidedelene opklappet. Nedmulder kan uden fare for at vælte stå 

opklappet. Transportbredden er 3 mtr.

Saphir nedmulder ,, S-Profi“ med automatisk stensikring.

Den automatiske stensikring sker med en meget kraftig fjeder,

med smørenippel på drejepunkterne. Tænderne går automatisk 

tilbage i arbejdsstilling.

Model FG401/80 har en arbejdsbredde på 3,90 mtr. med fast ramme, 

og har dermed en transportbredde på 4 mtr.

Tekniske data FG 261/80 Profi FG 301/80 Profi FG 401/80 Profi FG 501/80 Profi FG 541/80 Profi

Arbejdsbredde ca. m 2,60 3,00 3,90 4,60 5,40
Transportbredde ca. m 2,60 3,00 4,00 3,00 3,00
Effektbehov ca. kW/HK 55/75 66/90 80/110 100/140 117/160

Tand antal 6 7 9 11 13
Tallerken antal 5 6 10 10 12

Tilkobling Kat II/III Kat II/III Kat II/III Kat II/III Kat II/III
Klapbar ramme nej nej nej ja ja

Vægt ca. kg 1.050 1.120 1.390 1.950 2.160
Varenummer 593.00657.FG261/80 593.00658.FG301/80 593.00642.FG401/80 593.00659.FG501/80 593.00662.FG541/80

Pris kr. 40.800,00 44.800,00 52.800,00 85.800,00 96.800,00
Leveringsomk. kr. 1.350,00 1.750,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

40


