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Fasterholt Maskinfabrik är 
världens ledande tillverkare 
av självgående bevattnings- 
maskiner.



Tekniska data för FM 5500 H:

Slangstorlek:  max 1000 m /125 mm
Total längd:  10,60 m
Längd utan drag:  7,75 m
Höjd:   4,40 m
Totalvikt med vatten: 16.590 kg
Totalvikt utan vatten: 7.940 kg   
Spårvidd:   c/c: 2,00 m
Totalbredd, utv. bakdäck: 2,60 m
  utv. framdäck: 2,45 m
Hjulstorlek:  bakdäck: 600/65-28  
   framdäck:  16.0/70-20

Återförsäljare:

Tillverkare: 
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Här syns en del av den helgalvaniserade slangtrumman med 
backpärren med knäckfunktion (som sänks för bättre kontroll) 
som gör att den kan kopplas bort även under belastning samt 
den nya kolvpumpen som automatiskt frikopplas vid utläggning 
av slang och ombesörjer optimal upprullning av slangen.

Den främsta kraftfulla cylindern för styrning av maskinen ser till 
att maskinen följer traktorn korrekt vid utläggning av slangen. 
Dess-utom visas den kraftiga krysspåraxeln till slangstyrningen.

FM 5500 är utrustad med hydrauliska bromsar. Här ses broms-
cylindern samt det kraftiga industribakpartiet. Bromscylindern 
kopplas direkt till traktorns bromsventil under transport.

Datorskåpet är utrustat med Nortoft Program Regn 10, batteri 
och mottagare till den trådlösa fjärrstyrda bromsen till slangtrum-
man. Elektroniken är väl skyddad mot vatten och väder i det täta 
skåpet.

För att minimera tryckförlust och vattenturbulens har FM 5500 
H endast några få böjar från vattenutloppet på trumman till den 
punkt där vattnet kommer ut ur den robusta och driftsäkra Nelson 
bevattningsspridaren.

När A-draget, som är monterat på traktorn, påverkas pressar den 
bakersta kraftfulla styrcylindern ner oljan i den främsta cylindern, 
så att maskinen utan problem kan backas direkt till hydranten. Vid 
utläggning av slang följer maskinen i traktorns spår.
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