
 

MAAI-LAADCOMBINATIE 
ML 190-8  ML 190-14  ML 190-20 



 

Algemeen 
M.H. SPECIAALMACHINES is de merknaam van Mechanisatie 
Haarlemmermeer B.V. M.H. is reeds sinds vele jaren een 
begrip op het gebied van machines voor de teelt van 
bloembollen. Deze machines staan alom bekend om hun 
degelijke constructie en nette afwerking. De M.H. Maai-
laadcombinatie is ontstaan als gevolg van vraag uit de markt 
naar een solide machine. De M.H. Maai-laadcombinatie is 
vanuit die wens ontwikkeld en geproduceerd. 
 

 
 

Maaiunit 
De maaiunit is opgehangen in een parallellogram en kan 
tijdens het maaien vrij bewegen. Dit zorgt voor een ideale 
bodemvolging. De voorzijde van de maaiunit is voorzien van 
veiligheidskettingen en een rubber kleed. 

Trekdissel 
De trekdissel is voorzien van een hydraulische sideshift met 
een slag van 600 mm naar links en 600 mm naar rechts. Om 
de wendbaarheid te vergroten. 
 
Uitwerppijp 
De juiste radius en de geringe versmalling van de uitwerppijp 
zorgen voor een goede gewasstroom. In combinatie met de 
hoge blaaskracht van de klepels zorgt dit voor een zeer 
goede afvulling van de laadbak.  
 

 

Klepelas 
De klepelas komt van Dücker (D.) en is voorzien van zware 12 
mm dikke klepels. De klepels leveren zeer mooi maaiwerk. 
Het geheel is opgehangen in speciale lagerblokken met extra 
lange levensduur.  
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Looprol 
De robuuste looprol met een diameter van 250 mm zorgt 
voor een rustige loop van de maaiunit. Met behulp van 
draadspindels op de looprol is het eenvoudig om de 
maaihoogte in te stellen. Een schraper houdt de looprol 
schoon. 
 

 

Aandrijving 
De aftakas, voorzien van een groothoekkoppeling, gaat 
rechtstreeks van de tractor naar de haakse tandwielkast. 
Door middel van een as met vrijloopkoppeling wordt de 
aandrijving naar de 3-voudige v-snaar overbrenging aan de 
buitenzijde gebracht. 
De aandrijflijn is zo geconstrueerd dat, bij het maximale 
klepelas toerental, het aftakas toerental 900 t/min is. Dit 
zorgt voor een aanmerkelijke brandstof besparing en een 
lager geluidsniveau in de tractorcabine. 

 

 

Bodemketting 
De hydraulisch aangedreven bodemketting maakt het, in 
tegenstelling tot een kiepbak, mogelijk om op hellingen te 
lossen. Indien gewenst is het ook mogelijk om rijdende weg 
het maaisel naar achteren te transporteren. De 
bodemkettingen is voorzien van een automatische 
spaninrichting. 
 
Achterklep 
De achterklep wordt hydraulisch bediend en heeft een grote 
openingshoek. Dit geeft de mogelijkheid hoge storthopen te 
maken. De klep is voorzien van vanghaken, zodat deze altijd 
goed gesloten is.  
 

 

Onderstel 
De types ML 190-14 en ML 190-20 zijn uitgerust met een 
pendelend tandem voorzien van doorlopende assen. Dit 
zorgt voor stabiele loop op hellende kanten en het niet 
hellen in bochten. Beide assen zijn hydraulische geremd. De 
banden 500/50×17 (500 mm breed, Ø 945 mm) maken dat 
de wagen gering inspoort en licht trekt. 

 

 

 



 

VOORDELEN: 
 Degelijke constructie en ontwikkeld voor Nederlandse omstandigheden. 

 De in een parallellogram opgehangen maaiunit en de grote looprol Ø 250 mm zorgen voor een ideale 
bodemvolging. 

 De grote 12 mm dikke klepels, in combinatie met een goed gevormde uitwerppijp, geven een goede 
gewasstroom. Ook onder moeilijke omstandigheden. 

 De doordachte aandrijving van maximaal 900 t/min levert een aanzienlijke brandstofbesparing op.  

 De bodemketting in de bak biedt de mogelijkheid om onder alle omstandigheden te kunnen lossen. 

 Dankzij de grote openingshoek van de hydraulische achterklep, kunnen hoge storthopen gemaakt worden. 

 De gehele constructie is gestraald en gespoten in 2K-lak of gepoedercoat. 
 
TECHNISCHE SPECIFICATIES: 
 

Type: ML 190-8 ML 190-14 ML 190-20 

Maaibreedte: 1900 mm 1900 mm 1900 mm 

Bakinhoud: 8 m
3 

14 m
3 

20 m
3 

Aantal klepels: 16 16 16 

Wielassen: 1 2 2 

Beremming: hydraulisch hydraulisch hydraulisch 

Banden: 500/50×17 500/50×17 500/50×17 

Buitenbreedte: 2390 mm 2390 mm 2390 mm 

Totale hoogte: 3070 mm 3070 mm 3070 mm 

Totale lengte: 4930 mm 6580 mm 8230 mm 

 

OPTIES: 

 Kleurenmonitor met camera op achterklep. 

 Elektrisch-hydraulische bediening. 

 Hydraulische knikdissel. 

 Stuurautomaat op trekdissel (elektrisch-hydraulisch). 

 Tandem onderstel met meelopend gestuurde as met hydraulische blokkering. 

 Tandem onderstel met gedwongen gestuurde as (elektrisch-hydraulisch). 
 

Verkoop: 
Kruse Ootmarsum B.V. 
Tel: 0541-292998 
www.kruse.nl 

Uw dealer: 

 
 

 

 

 

MAAI-LAADCOMBINATIE 

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn dus 
voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de 
standaarduitvoering behoren. 
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