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Robuust, driebalks cultivator met symmetrische  tandverdeling 
voor rustige loop  zonder zijdelingse krachten.
Stabiele driepuntsbok met  3 hefarm- en   3 topstang- posities 
voor kiezen van het optimale trekpunt.

Extreem vlak snijdende vleugelscharen 
310 mm voor werkdiepte vanaf 5 cm 

met vlakke bovenlaag. De vleugelscharen 
zijn eenvoudig en snel afneembaar voor  

werken tot 30cm diep .

Stabiele cultivatortanden met grote 
doorlaat voor werken zonder verstopping

( framehoogte 810 mm,

balkafstand 780 mm ).
Nieuw ontwikkelde dubbele 
spiraalveren (patent) zorgen voor 

optimale inwerking in de grond, minder verstopping, 
de beste zelfreiniging en optimale verkruimeling. 
Deze  dienen ook als onderhoudsvrije steenbeveiliging,
(niet smeren, niet nastellen, niet uitslaaan). Extra 
breekbouten tegen uitzonderlijke overbelasting.

Parallellogram-geleiding van de nalooprol en 
egalisatieschijven vereevoudigen de 

diepteverstelling. 
Separaat nastellen van de egalisatieschijven is niet 
nodig

Hydraulisch afstellen van de werkdiepte, 
ook tijdens het rijden, maakt een optimale 
aanpassing aan verschillende bodem-

omstandigheden mogelijk.
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Vibromix 4,10 m hydr. opklapbaar
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142,50 m 3,00 m 3,50 m 4,10 m starr 4,10 m hydr. 4,70 m hydr.

2,60 m 3,00 m 3,60 m 4,20 m 2,50 m 2,50 m

1390 kg 1510 kg 1640 kg 1780 kg 1970 kg 2080 kg

cat. 2 cat. 2 e. 3 cat. 2 e. 3 cat. 2 e. 3 cat. 2 e. 3 cat. 2 e. 3

80 / 110 92 / 125 103 / 140 117 / 160 117 / 160 132 / 180

werkbreedte
 transportbreedte
gewicht ca.
zonder nalooprol met nivellator 
driepuntsbok
vanaf KW/PK 
aantal tanden 9 11 13 15 15 17
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en sterncrackerwalsen 430 kg 475 kg 550 kg 640 kg 780 kg 840 kg 

tandem hoekijzer kooirol 340 kg 380 kg 480 kg 600 kg 680 kg 760 kg 

hoekijzerkooirol 600 mm 295 kg 320 kg 350 kg 380 kg 450 kg 500 kg 

kooirol 480 kg 525 kg - 700 kg - - 




