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Ystamaskiner utökar sitt 
sortiment av rotorslåmaskiner
Turbogyr TR5 PRO erbjuds i 
olika arbetsbredder från 6,4 
till 8 meter. Utmärkande för 
Turbogyr är de f ina köreg-
enskaperna och väldigt lätta 
inställning är något som 
kommer med de f ina egen-
skaperna Surie Turbogyr har. 
Bland annat bör nämnas att 
modellerna är tillverkade i 
kraftiga balkar samt rams-
konstruktion med slät ovan-
sida vilket ger ett starkt och 
vridstyvt chassi samtidigt 
som det blir lätt att hålla 
rent.

Infästningen görs i traktorns 
lantbruksdrag och horison-
talläget justeras enkelt med 
det patenterade systemet 
Paralift på ett par sekunder.

Samtliga modeller av Surie 
Turbogyr levereras med 8 
stycken riktigt stora hjul 760 
mm höga och 260 mm bredda 
samtliga monterade på tan-
demaxlar. Vingarna är flytande 
och anpassar sig till markens 
ojämnheter med upp till ±15° 
vilket gör maskinen väldigt 
följsam och enkel att dra även i 
ojämnare terräng.

Perfekt klippresultat uppnås, 
även i traktorns hjulspår, med 
uppsättningen av 6 knivar 
per rotor för att både lyfta 
och finfördela materialet. 
Överlappningen är på hela 140 
mm för fin klippning och för-
delning även vid svängar och 
vändningar. Gardinkedja skyd-
dar runt om och i framkant är 

det även gummiduk monte-
rad allt för att uppnå perfekt 
resultat och säkerhet under 
körning.

Transportläget på Surie 
Turbogyr är också det följ-
samt samt säkert. Vingarna 
fälls upp hydrauliskt och 
lutar mot stora gummikud-
dar försedda klackar i över 
90° inåt. Hydraulikkolvarna 
är utrustade med trans-
portlås. Transportbredden 
är alltid under 2,55 meter. 
Ackumulatorer tar även upp 
stötar från hjulen i transport-
läge.

Surie Turbogyr finhackar och 
fördelar material väl efter mas-
kinen. De höga plåtarna runt 
rotorknivarna gör att mate-

rialet sugs upp och finhackas.  
Varje rotor kan utrustas med 6 
knivar, 3 st med vinklad ytter-
kant som lyfter materialet och 
3 st raka knivar som hackar 
sönder materialet ännu mer. 

Klipphöjden justeras mellan 
50 och 150 mm enkelt med 
kilar. Justeringen för att ställa 
maskinen horisontellt sker lika 
enkelt tack vare det patente-
rade systemet Paralift, vilket 
innebär att horisontalläget 
ställs med hjälp av en manuell 
hydraulisk pump.

Maskinen kräver ett dub-
belverkande och ett enkelver-
kande uttag. 

Anders Niléhn

6,4
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Arbetsbredd (m)
Transportbredd/transporthöjd (m)
Vikt (kg)
Effektbehov (hk)
Rotorer (st)
Knivarnas överlappning (mm)
Klipphöjd (mm)
Hjul

Egenskaper 6400 TR5 7200 TR5 8000 TR5

Ystamaskiner utökar sitt sortiment med rotorslå-
maskinerna Surie TURBOGYR TR5 PRO.

Rotorslåmaskinerna har 
kraftigt knivar som överlappar 
varandra med hela 140 mm 
för bästa möjliga resultat även 
i hjulspåren från traktorn. 
Hastigheten vid bladens spets 
är 97 m/sek. Samtliga rotorer 
är utrustade med skydds-
tallrikar och skyddsringar 
samt höga sidor för att lyfta 
gräset.


