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BCS DUPLEX ”GOLD STONE” 

- en populær traktorslåmaskine for frøavlere.  

BCS Duplex ”Gold Stone” er opbygget med en 

speciel knivbjælke, hvor både kniv og fingre bevæ-

ger sig modsat i forhold til hinanden.  

På knivbjælken er der monteret automatiske tilholde-

re (fjedre), som holder kniven på plads med et tryk 

på 6 kg.  

Den dobbeltvirkende 

knivbjælke er vel af-

balanceret, hvilket er 

medvirkende til en 

rolig gang og et lavt 

støjniveau. 

 

”Gold Stone” er en 

forbedret model, hvor der er monteret flere fingre, 

BCS DUPLEX ”Gold Stone” traktorslåmaskinen er 

også blevet populær hos økologiske kvægavlere. 

Fordelene er, at maskinen klipper græsset af, hvor-

ved genvæksten er betydelig hurtigere end ved slag-

leklipning. Desuden har man ingen problemer med 

jord i høet, hvorfor det kan anvendes til malkekvæg. 
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BCS DUPLEX ”GOLD STONE” 

Traktorslåmaskine m/standardudstyr  inkl. standard skårbræt højre: 

Kraftoverføringsaksel, knivbjælkebeskytter, inkl. 2 slæbesko, 2 knive  

(1 monteret, 1 reserve), 6 knivblade, 2 tofinger og værktøj. 
 

1,82 m.    (6 fod), 180 kg. 540 o/min., hydr. løft   kr. 38.695,- 
2,12 m.    (7 fod), 200 kg. 540 o/min., hydr. løft   kr. 40.375,- 
2,42 m.    (8 fod), 220 kg. 540 o/min., hydr. løft   kr.     43.410,- 

      

Traktorslåmaskine  inkl. danske skårbrædder højre og venstre til frø: 
 
 

1,82 m.    (6 fod), 180 kg. 540 o/min., hydr. løft   kr.  47.045,- 
2,12 m.    (7 fod), 200 kg. 540 o/min., hydr. løft  kr.  48.725,- 
2,42 m.    (8 fod), 220 kg. 540 o/min., hydr. løft  kr.  51.760,- 

 

Skårbrædder: 
 

Højre og venstre dansk skårbræt til frø inkl. ydersko   kr. 9.350,- 
 

Efterlevering: 
  

Højre skårbræt, standard inkl. ydersko  kr. 3.400,- 

Kan monteres med danskproduceret frøudstyr. 
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BCS DUPLEX ”GOLD STONE” 

Suveræn til skårlægning af frøgræs og klø-
verfrø blandt andet på grund af: 

 
 Skånsom afhøstning. Skårlægning behøves ikke som 

med f.eks. skiveslåmaskine at foregå i nattetimerne 

eller de tidlige morgentimer for at begrænse spildet. 

 Præcis aflægning af det høstede materiale med lange 

skårbrædder med mange indstillingsmuligheder. Ud-

viklet i Danmark specielt til danske forhold.  

 Stor arbejdshastighed. Op til 20 km/t (som med en 

rotor- eller skiveslåmaskine, men med et lavere kraft-

behov). 

 Dobbeltvirkende knivbjælke som giver høj knivha-

stighed og lavt støjniveau. 

 Ingen stop. Speciel fingerprofil forhindrer tilstopning. 

 I forbindelse med løft, hæves knivbjælken til over 

vandret. Derved undgås berøring af ikke allerede 

skårlagt materiale ved returkørsel for at “hente skår”. 

 Gennemtænkt konstruktion. Maskinen er fremstillet 

efter sidste nye principper med robotsvejsning og  

inden forsendelse fra fabrikken er maskinen afprøvet 

og kontrolleret. 

 Meget ringe slitage. F.eks. slidsåler fremstillet af hær-

det specialstål. 

 Nyt knivsystem med kraftig knivryg. 

 Maskinen kan også anvendes til lucerne, græs- og 

hækkeklipning samt klipning af rabatter og grøftekan-

ter, idet den kan arbejde i alle vinkler fra + 90 grader 

til - 55 grader. 

Forhandler: 

Ring for nærmeste forhandler på 5761 2400. 
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Denne prisliste erstatter alle tidligere udsendte lister. Der tages forbehold 
for trykfejl og prisændringer. 


