
Rotorhövändare 
Alla K.T.S Rotorhövändare är konstruerade för att på ett så skonsamt och effektivt sätt som möjligt 
skörda vallen.  
 

Redan 1994 började K.T.S att samarbeta med Da Ros, en av Italiens ledande tillverkare av vändare och 
strängläggare. Det har genom åren visat sig vara rätt val. Da Ros sätter en ära i att tillverka kvalitetsma-
skiner för den nordiska marknaden. Tillsammans med dem har K.T.S utvecklat maskiner som på ett 
mycket bra sätt är lämpade för nordiska förhållanden med höga skördar och stenbundna marker. 
 

Därför kan du känna dig trygg och säker när du investerar i en K.T.S Hövändare. Den håller inte bara i år 
utan många år framåt. 
 
Kvalitet, funktion och andrahandsvärde är lika bra på K.T.S Maskiner som andra fabrikat som kostar 
mycket mera. Dessutom ingår alltid K.T.S Trygghetspaket, kraftuttagsaxel, första förband och fri frakt 
även på reservdelar! 

K.T.S Rotorhövändare är 
för dig som ställer höga 
krav på kvalitet och ef-
fektivitet. Oavsett vilken 
modell du väljer får du 
en modern maskin gjord 
för lång och problemfri 
användning, ren upptag-
ning, skonsam vändning 
och jämn utspridning. 
 
Kvalitet, funktion och 
andrahandsvärde är lika 
bra som på maskiner som 
har ett betydligt högre 
pris. K.T.S hövändare är 
tillverkade i Italien. 
 
Med vändaren delad i tre 
sektioner kan de olika 
delarna arbeta oberoende 
av varandra. Det ger dig 
en överlägsen markfölj-
samhet även på ojämna 
fält. 
 
Notera de kraftiga skyd-
den runt vändaren. 
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Alla K.T.S Hövändare är utrustade med hydraulisk 
uppfällning. Det gör ditt arbete både lättare och roli-
gare. Du fäller ihop vändaren hydrauliskt från förar-
platsen. Det innebär smal transportbredd och mindre 
utrymmeskrav maskinhallen. 
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De stora vändarna med sex rotorer är utrustade med klokoppling. Det innebär att vändaren 
går att köra med bara två rotorer på små åkrar och fält som kilar. 
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Vändarna med fyra rotorer är utrustade med dubbla drivknutar mellan sektionerna, som 
skyddar växellåda och drivknutar om vändaren startas oavsiktligt i uppfällt läge. 
K.T.S 4,60 har enkelknut mellan sektionerna. 
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Rörligt drag gör att strängaren följer traktorn i alla typer av terräng. Följsamheten i svängar 
blir också bättre. Vändaren centreras och låser sig automatiskt när maskinen lyfts. Kräng-
ningshämmare på draget är standard för att motverka wobbling och ge stabilare gång bakom 
traktorn. Rörligt drag gäller ej K.T.S 4,60. 
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Långt, fuktigt, nyslaget material 
och kort nästan torrt hö kan inte 
behandlas lika. Vändaren måste 
kunna ställas om för olika förhål-
landen. Det är enkelt att ställa om 
arbetsvinkel och -höjd genom att 
flytta hjulstället i ”taggbrickornas” 
olika lägen. På så vis kan du an-
passa K.T.S-vändaren till olika för-
hållanden. Gäller ej K.T.S 4,60 där vän-
daren ställs in med längden på tryck-
stången. 
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Vid vändning och spridning intill staket, diken och kanter kan vändaren snedställas åt 
både höger och vänster. Detta innebär att materialet räfsas in mot fältet istället för att 
spillas i diket eller komma in på grannens marker. Omställning gör du enkelt med den 
fjäderbelastade sprinten. Gäller ej K.T.S 4,60. 
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Robust, fast trepunktsfäste med 
praktisk upphängningskrok för 
kraftuttagsaxel och stabilt parke-
ringsstöd. K.T.S 4,60 har roterande 
hjul för att bättre följa traktorn i 
svängar. Gäller endast K.T.S 4,60. 
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Hela vändaren är kardandriven. 
Varje vinkelväxel består av kron-
hjul och pinjong, allt väl skyddat. 
På bilden visas kronhjul på rotor-
drivningen. Vändaren är isärmonterad 
för att visa konstruktionen. 
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Kraftiga rotorarmar i fjäderstål. Fastsättning av rotorarmar sker med 2 st. M 14 stålbul-
tar. Stora mängder ska hanteras av vändaren. Därför är K.T.S Räfspinnar också av fjä-
derstål och mycket styva för att klara blött och tjockt material. Pinnarna är så utfor-
made så att bägge pinnarna samtidigt griper tag i materialet, vilket gör att vändningen 
blir grundlig och rent utförd både när material är långt, kort och blött. 
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Specifikationer K.T.S Rotorhövändare 

Utrustning K.T.S 4,6 H K.T.S 5,6 H K.T.S 6,7 H 

Arbetsbredd 4,60 m 5,60 m 6,70 m 

Antal rotorer 4 st. 4 st. 6 st. 

Antal rotorarmar på varje rotor 6 st. 

Antal dubbelfingrar på varje rotorarm 1 st. 

Diameter på räfspinne 9,5 mm 

Däckdimension 16 x 6,50 x 8 
6-lagers - ballongdäck 

Antal drivremmar Inga - vändaren är kardandriven 

Uppfällning av yttersektionerna Hydraulisk  

Antal knutar i vikning mellan rotorer 1 st. Klokoppling 

Justering av arbetshöjd från marken 
och arbetsvinkel 

Tryckstången Tryckstång och ställbara hjul 

Draginfästning Fast Rörlig 

Fasta och roterande hjul Roterande hjul Behövs ej roterande hjul när draget är rörligt 

Snedställning av hjul för att räfsa 
materialet in mot fältet 

Nej Ja, standard 

Trepunktskoppling tappar mm, 
bäraxel bredd 

Hydraularmar 28 mm tryckstång 22 mm 
770 mm  

Transportbredd 2,5 m 2,5 m 3,0 m 

Kraftuttagsvarv 540 v/min, överbelastningsskydd: smatterkoppling i kraftuttagsaxel 

Rekommenderade hästkrafter på kraft-
uttagsaxel 

25 hk 
18 kW 

35 hk 
20 kW 

75 hk 
44 kW 

Vikt 380 kg 430 kg 610 kg 


