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Geachte geinteresseerde

U heeft het productoverzicht over de EuM grondbewerkingsmachines in 
handen. Bovendien is er ook een detailleerde folder van elk type machine, 
die U met het volgende  contactformulier per fax of per e-mail bij ons kunt 
bestellen.

Ons faxnummer is: 0031 (0) 541 292258;  E-mail is: info@kruse.nl   

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Uw naam:

Straat, Huisnummer:           

Postcode, Plaats

Telefoon: ................................................................

.....

Mobiele telefoon:                  .....................................................................

E-mail: .....................................................................

Uw mechanisatiebedrijf:  ......................................................................

Ik ben geinteresseerd in:   (   )  EuM-Frontsterncracker (L, LH, XL, XXL)

      (   )  EuM-XXL-light-cultivator

  (   )  Eum-Vibrocat

  (   )  Eum-Vibromix

 (   )  Eum-Vibroliner

 (   )  Eum-Walsen / Sterncracker S als naloper

Mijn tractor heeft ...........PK

U vindt ons op internet onder "www.kruse.nl ".
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De EuM-Front-Sterncracker 
toont uw kluiten de tanden

Leest U wat deze frontpakker allemaal kunnen:

• Zeer goede egalisering
• Intensieve verkruimeling
• Optimale versteviging
• Verwijdering van holle ruimtes
• Minder last van slakken
• Verbetering	van het rijcomfort
• Besparing aan extra werkgang met rotorkopeg
• Minder onderhoudskosten
• Compacte constructie
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Front-Sterncracker L

• Zeer compact en wendbaar door korte constructie
• Ideaal	als frontmachine in combinatie rotorkopeg/zaaimachine
• Optimale egalistie door parallellogram geleid egalisatiebord
• Messen leverbaar aan het egalistiebord voor doorsnijden v/d ploegvoor op zware grond

werk-
breedte

2,50 m 3,00 m 4,00 m 4,00 m 
hydr.

4,50 m 
hydr.

5,00 m 
hydr.

6,00 m 
hydr.

v.a.kW/PK 44/60 55/75 80/110 80/110 90/120 100/140 120/160 

gewicht 
ca.

710 kg 760 kg 850 kg 1450 kg 1580 kg 1700 kg 1800 kg 

Frontpakker	voor	intensieve	verkruimeling en versteviging
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• Vario-tandenset	„op greep“voor open trekken en beluchten van de grond
• Vario-tandenset	„slepend“	afgesteld voor egalisering en verkruimelen

Laat de vochtige grond onder en verstopt niet
• Stabiele vario-geveerde tanden	60x12mm	met lange levensduur
• Sterncracker walsen voor	intensieve	verkruimeling en versteviging
• Comfortabele afstelling van de werkdiepte met spindel

Front-Sterncracker XL

Werkbreedte 2,50 m 3,00 m 4,00 m

v.a. KW / PK 55 / 75 66 / 90 103 / 140

Vario-veertanden 
60 x 12 mm

13 15 19

Randborden standaard

Gewicht ca. 870 kg 960 kg 1170 kg

Frontpakker	met	vario-tandenset voor zaaibedbereiding vóór de tractor
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• Stabiele spiraalvormige veertanden	30	x	30	mm	met ganzevoetscharen	260	mm
• Comfortabele afstelling van de werkdiepte met spindel
• Met steunwielen voor gelijkmatige dieptegeleiding
• Sterncrackerwalsen voor intensieve verkruimeling en versteviging
• Ideale	voorbewerking voor de zaaien met zaaibedcombinatie

Front-Sterncracker XXL
Frontsterncracker in combinatie met cultivatortanden

werk-
breedte

2,50 m 3,00 m 4,00 m

v.a. KW 
/ PK

55 / 75 80 / 110 110 / 150

aantal-
tanden

9 11 15

steunwielen
175 x 14

standaard

gewicht
ca.

980 kg 1100 kg 1450 kg
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Aan de EuM-CULTIVATOR komt men niet voorbij
–

niet door U  en ook niet door uw onkruid
en gewasresten!

Laat U informeren, wat de machines presteren:
• Zeer goede onkruidbestrijding
• Fijn-kruimelige	grondbewerking
• Gelijkmatige oppervlakkige doorsnijden
• Diepere verkruimelende werking(Vibromix	en Vibroliner)
• Intensief mengen van gewasresten met de grond
• Vraagt weinig trekkracht
• Rustige werkgang in de grond
• Stabiel en sterk  frameconstructie
• Standaard met steenbeveiliging
• Hydraulische diepteverstelling



Bodenbearbeitung für Profis

www.eum-agrotec.de

• Zeer geschikt	in	speciale cultuurgewassen zoals  groenteteelt of boomkwekers
• Spiraalvormige veertanden	30	x	30	mm	met ganzevoetscharen	260	mm
• Werkdiepte van	5	tot	15	cm,	diepteinstelling via steekpennen
• De sterncrackerwalsen	SE	verkruimelen intensief en leggen het losse

onkruid	boven op de grond

Sterncracker XXL-light
Twee balks	lichtere cuktiator voor tractoren  van	50	tot 70	PK

werkbreedte 1,50 m 1,80 m 2,00 m 2,20 m 2,50 m

v.a.KW/ PK 33 / 45 37 / 50 40 / 55 44/ 60 48 / 65

aantal tanden 5 7 7 9 9

gewicht ca. 520 kg 670 kg 720 kg 780 kg 810 kg
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• Compact,	gunstig in gewicht en trekt licht

•
Volledig ondiep snijden over de volledige werkbreedte

•
Zeer goede onkruidbestrijding met sterncrakerwalsen

• Uitwisselbaar cultivatorframe met spiraalvormige-	30	x	30	mm	of	vario-tanden
60 x 12 mm (zie front-sterncracker XL)

• Sterncracker-	of tandem-hoekijzer-walsen	(400/400	mm)
• Bruikbaar voor :	stoppelbewerking,	 groenbemester en zaaibedbereiding

Vibrocat
Driebalks cultivator voor ondiepe grondbewerking van	5	tot	15	cm

werkbreedte 2,5 m 3,0 m 4,0 m 4,5 m 
hydr.

5,0 m 
hydr.

6,0 m 
hydr.

v.a. KW/ PK 55 / 75 66 / 90 92 / 125 103 / 140 114 / 155 140 / 190

aantal tanden 9 11 15 17 19 23

gewicht met stern- 
crackerwalsen ca.

1290 kg 1405 kg 1720 kg 2600 kg 2760 kg 2970 kg
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• Grote doorlaat	(800	x	810	x	780	mm)
• Geen zijdelingse krachten door	symmetrische	tandenmontage
• Steenbeveiliging,	optimale	verkruimeling en zelfreiniging door dubbele-

spiraalvering
• Volledig oppervakkig snijden door EuM-exactscharen met snelwisselvleugels 310 mm
• Zeer goede onkruidbestrijding met Sterncracker-walsen
•

•

Sterncracker-,	tandem-hoekijzer-walsen	(400/400	mm)	of hoekijzerwalsen 600 mm

Gebruiken voor:	stoppelbewerking of	diepe grondbewerking tot	30	cm

Vibromix
Drie balks exactcultivator voor grondbewerking van	5	tot 30	cm

werkbreedte 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,1 m hydr. 4,7 m hydr.

v.a KW / PK 80 / 110 92 / 125 103 / 140 117 / 160 132 / 180

aantal tanden 9 11 13 15 17

gewicht met sterncrackerwalsen ca. 1820 kg 1985 kg 2190 kg 2750 kg 2920 kg
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• Uitvoering en gewicht maakt grondbewerking mogelijk  met de hoogste intensiteit
• Zeer goede egalisering,	verkruimeling en versteviging
• Volledig oppervlakkig doorsnijden met ganzevoetscharen	310	mm
• De uitvoering van de vibroliner voldoet aan wensen van de individuele bedrijven

•Hydraulische bediening met één dubbelwerkend stuurventiel

• Zeer wendbaar door de centrale wielasmontage en disselaanspanning in de hefarmen

Vibroliner
Vierbalks	cultivator-combinatie voor grondbewerking van	5	tot 25	cm

werbreedte 3,0 m 3,5 m 4,0 m 5,0 m hydr. 6,0 m hydr.

v.a. KW/PK 110 / 150 120 / 165 132 / 180 154 / 210 176 / 240

aantal tanden 35 x 35 mm 11 13 15 19 23

gewicht ca. 3500 kg 3800 kg 4100 kg 6250 kg 6850 kg
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Vibroliner
Vierbalks cultivator-combinatie voor grondbewerking van	5	tot	25	cm
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Walsen
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Hoekijzer-walsen

Walzen

type SE 08 SE 11 SE 12 SE 15 SE 17 S 20

werkbreedte 0,75 m 1,12 m 1,25 m 1,50 m 1,75 m 2,00 m

gewicht ca. 170 kg 200 kg 210 kg 220 kg 230 kg 385 kg

type S 22 S 25 S 27 S 30 S 32 S 34 S 40

werkbreedte 2,25 m 2,50 m 2,75 m 2,85 m 3,10 m 3,35 m 3,85 m

gewicht ca. 405 kg 430 kg 450 kg 475 kg 510 kg 530 kg 620 kg

stercracker S

S met aanbouwdelen

S met front-aankoppel-driehoek

SE aan wijnteeltcultivatorS met driepuntsbok en egalisatie- 
bord  als sterncracker L

Sterncracker SE

Naloopwals
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  Walsentype    sterncracker-
walsen

naloopwals met 
schrapers

   hoekijzer-
   walsen

   tandem-
   hoekijzer-
   walsen

  eigenschappen   • verkruimelen
intensief

• versteviging 
onder het zaaibed

• oppervlakkige-
verkruimeling,
los onkruid 
wordt niet
aangedrukt

• vuist-grote
stenen kunnen
ingeklemd
worden

• alleen voor
dieptegeleiding

• laat de grond
zoals
door de
cultivatortanden
is bewerkt

• geen versteviging

•

• zeer
draaghoudend

• middelmatige
kruimel-werking

• middelmatige 
versteviging

• weinig
steen
gevoelig

• universeel
te gebruiken

• zeer 
draaghoudend

• goede
kruimelwerking

• middelmatige 
versteviging

• weinig
steen-

   gevoelig

• zeer
gelijkmatige
dieptegeleiding

• universeel
te gebruiken

  geschikt voor mdddelzware tot
zware grond

alle grondsoorten, 
droog tot vochtig

alle grondsoorten 
droog tot vochtig

alle grondsoorten, 
droog tot vochtig

WALSEN
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   Verkoop: 
                 Benelux:

EuM-Agrotec
Rainer	Epple	&	Reiner	Mürter	GbR

Ohmdener Straße 2
73271 Holzmaden

Telefon: 07023-744344
Telefax: 07023-744345

Email: info@eum-agrotec.de
Internet: www.eum-agrotec.de
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