
Beitepussere

Beitepussernes ”panservogn”
Høgfast stål tvers igjennom
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Solid konstruksjon  og kvalitetsstål
Duun Beitepussere
Det er med stolthet at vi nå lanserer et program av beitepussere. Vi har over tid brukt mye tid på 
konstruksjon, testing og innhenting av brukererfaringer. Vi vil takke alle som har deltatt i utviklingen 
av produktene og vi bruker tilbakemeldinger fra kunder fortløpende for å kunne utvikle oss og levere 
stadig bedre produkter.

Aktiv bruk av nye materialkvaliteter
Det er kontinuerlig utvikling innenfor stålmaterialer og kvaliteter. Nye kvaliteter (såkalte høgfaste stål-
kvaliteter fra 500 og oppover) gir langt høyere deformasjonsstyrke enn de tradisjonelle. Slike materia-
ler er spesielt godt egnet for beitepussere som utsettes for ekstreme belastninger under bruk. Vi arbei-
der hele tiden aktivt med å utnytte disse kvalitetene for å for å gi høyest mulig deformasjonsstyrke.

Høy produksjonskompetanse
Vi har også lang erfaring med leveranser av komplekse konstruksjoner og komponenter til annen 
industri. Dette innebærer store krav til utførelse i form av finish og krav til konkurranseevne. Bedriften 
har tilfredsstilt disse kravene og gjennomført omfattende investeringer for å være konkurransedykti-
ge. Siste tiltak i denne sammenheng er investering i et av Europas mest moderne FMS robotanlegg for 
automatisert sveising. Samlet er dett bakgrunn for å kunne tilby stadig bedre produkter.
    
Made in Norway
Samtlige av våre produkter produseres ved vår fabrikk i Åsen i Trøndelag. Vi anvender i stor grad egen-
produserte nøkkelkomponenter for å sikre best mulig funksjon og kvalitet på våre maskiner.
Kvalitet er billigst i det lange løp
Bruken av en beitepusser krever stor slitestyrke og driftssikkerhet. All erfaring tilsier at kvalitet er bil-
ligst pr. år gjennom produktets levetid og nettopp derfor en god grunn til å velge Duun beitepusser.

Det beste stålet og den beste overflatebehandlingen

Gul stålbit er i handelskvalitet og rød stålbit er i høgfast stål som vi be-
nytter i våre produkter. Ved å klemme sammen til endene møtes, ser man 
forskjellen på bruksegenskapene.

Når man slipper opp trykket på stålbitene ser man at den gule delen er 
deformert og mens den røde fortsatt har sin opprinnelige form.
Stålet vi bruker har mye høyere strekkfasthet og tåler derfor langt mer før 
varig deformasjon. Dette er meget viktig for produkter som utsettes for 
hardt bruk. Man kan også bygge lettere produkter med stor styrke.

Våre produkter blir sandblåst, renset, fosfatert og pulverlakkert.
Dette er slitesterk og solid lakk som tåler store påkjenninger.
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Solid konstruksjon  og kvalitetsstål
Sikker gjennomgang av massen
Ekspanderende hulrom sikrer mot forkilinger. 
Hammerknivene slår framover (rotasjonssymbol 
med piler) og løfter virket 
opp og kaster dette bakover mellom skroget og 
rotasjonsvalsen – 
Den trangeste passasjen er i starten av prosessen 
og store fremmedlegemer 
som kommer inn i pusseren vil enten kastes fram-
over mot kjettingene eller 
passere over rotoren og ut av beitepusseren. Det-
te på grunn av det ekspanderende hulrommet.

Rotorvals og hammerkniver
Rotorvalsen er fabrikert av 
høgfast stål.
Dette medfører at rotorvalsen 
tåler mye større påkjenninger 
før varig deformasjon oppstår 
– ref. illustrasjon.
Solide knivfester
Knivfestene er 16mm seigher-
det materiale med profil som 
gir kollisjonsbeskyttelse og 
bidrar til de ikke deformeres 
når knivene slås av. 

Motkniver og motholdskinne
Mot kniver sikrer findeling av lange objekter som kvist og gir et bedre sluttresultat og inngår som 
standard
Motholdskinne gir en finere snitting av «langhåret» materiale  som gress og er tilleggsutstyr. Denne 
egner seg dårligere til krattrydding.

Sikker reimdrift 
Beitepusserne har kraftig reimdrift 
med kvalitetsreimer som tåler store 
påkjenninger. BP220 har fire reimer 
og leveres standard 540 rpm. BP280 
og BP300 har 5 reimer og ved å 
bytte plass på reimhjulene kan man 
dreve om fra 540rpm til 1000 rpm og 
motsatt.
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BP/BPK

Spesifikasjoner BP220 BP280/BPK280 BP300/BPK300
Arbeidsbredde (cm) 220 280 300
Transportbredde (cm) 240 300 320
Sideforskyving (cm) 50 50 50
Rotorturtall  pto 540 o/min 2053 1943 1943
Rotorturtall  pto 1000 o/min - 1850 1850
Nødvendig effekt kW/hk 50hk 70hk 80hk
Maksimum effekt kW/hk 540rpm 90hk 140hk 140hk
Maksimum effekt kW/hk 1000rpm 180hk 180hk
Frihjul
Rotordrift  SPX reimer 4 5 5
Ytterdiameter rotor (cm) 41,5 44 44
Rotordiameter (mm)xtykkelse 168,7x8 193,7x8 193,7x8
Hastighet på slager (m/s) pto 540/1000 45 45/43 45/43
Antall hammerkniver 18 24 26
Valsediameter (mm) 193,7x5 219,1x5 219,1x5
Reimstramming
Vekt (kg) 700 920/1035 975/1090

Mekanisk

Standard innebygd i girboks
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BP/BPK
BP er bakmonterte beitepussere og BPK er kombimonterte beitepussere. Klippeagregatene er like på 
disse to variantene, men trepunktfeste og gearboks er forskjellige. BPK kan brukes både forran og bak 
traktoren. Pusseren kan sideforskyves 50 cm som gjør at man kan pusse kantsoner.
Begge variantene har solide trepunktfester med flytspor både til løftearmene og toppstaget.
Gearboksene er dimensjonerte for hard bruk og har innebygd frihjul slik at traktoren blir skånet ved stop-
ping av kraftuttak.
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BPA

Spesifikasjoner BPA180 BPA220
Arbeidsbredde (cm) 180 220
Transportbredde (cm) 100 100
Sideforskyving (cm) 180 180
Max vinkel klippeagregat oppover 90 grader 90 grader
Max vinkel klippeagregat nedover 60 grader 60 grader
Rotorturtall  pto 540 o/min 2053 2053
Nødvendig effekt kW/hk 40/54 40/54
Maksimum effekt kW/hk 540rpm 90hk 90hk
Frihjul
Rotordrift  SPX reimer 4 4
Ytterdiameter rotor (cm) 41,5 41,5
Rotordiameter (mm)xtykkelse 168,7x8 168,7x8
Hastighet på slager (m/s) pto 540/1000 45 45
Antall hammerkniver 16 18
Valsediameter (mm) 193,7x5 193,7x5
Reimstramming
Vekt (kg) 780 840

Mekanisk

Standard innebygd i girboks
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BPA
BPA er bakmonterte beitepussere på arm. Prinsippet for klippeagregatene er lik som på BP og BPK men 
festes til traktoren med en arm. Leveres standard med kraftoverføringsaksel med vidvinkel i begge ender.
Gearboksen er dimensjonert for hard bruk og har frihjul slik at traktoren blir skånet ved stopping av 
kraftuttak.

Kan løftes opp i 90 grader for å 
klippe langs kanter og senkes 
ned i 60 grader for å klippe ned i 
grøfter og kanter.

Pusseren kan brukes bak trakto-
ren eller skyves hydraulisk ut på 
siden. 

Armen mellom trepunktfeste 
og klippeagregatet har et pa-
ralelstag som sikrer at pusseren 
står i riktig vinkel uansett hvor-
dan du sidejusterer den.
Dette staget har en sikkerhets-
sylinder som gjør at pusseren 
viker unna hvis den hekter fast 
i en hindring. Man kan i tillegg 
kjøpe til et paralelstag som har 
en brytebolt som ekstra sikkerhet 
hvis man bruker pusseren i store 
hastigheter.
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