AANGEKOPPELDE WERKTUIGEN VOOR COMPACTE TREKKERS

Het juiste werktuig voor het juiste gebruik

DE JUISTE WERKTUIGEN VOOR EEN DUURZAME
PRODUCTIE VAN GROENTE EN FRUIT IN KASSEN OF
IN KOUDE GROND
• Licht en compact om verdichting van de grond te
voorkomen
• Perfect geschikt voor de trekker om diens
prestaties te optimaliseren
• Laag geluidsniveau

Werktuigen voor het bewerken van de grond en het voorbereiden van het zaaigoed...

... voor een gezonde en verantwoorde productie

FREZEN ROTEREND

Een assortiment met een werkbreedte van 85
tot 150 cm voor trekkers van 12 tot 60 pk.
■ Driepunt aanspanning categorie 1.
■ Robuuste transmissie:
- Uitgerust met aftakas incl. beveiliging
- Reductiekast in oliebad.
■ Zijtransmissie met ketting in oliebad.
■ Tot 20 cm verstelbare werkdiepte.
■ In verstek rechts (m.u.v. 80, 90 en 100 cm).
■ Beveiligingsstang, verplichting EG-norm.

ROTERKOPEGGEN / ZAAIMACHINES

Een assortiment met een werkbreedte van 105 tot 155
cm voor het omwerken van de grond

■ Driepunt aanspanning categorie 1.
■ Robuuste transmissie:
- Reducrtiekast met oliebad en beveiliging.
- Transmissietandwielen in oliebad.
■ Met een verstelling tot 16 cm werkdiepte.
■ Voorzien van een instelbare grondschuif aan de voorzijde.
■ Verstelbaar raster om stenen door te
laten.
■ Als optie is een zaaimachine met
mechanische aandrijving mogelijk.
■ Gecombineerde set mogelijk.

OVERTOPFREES
Een assortiment grondbewerkers met een werkbreedte van 113 tot 150 cm voor trekkers van 18 tot 40 pk.
■ Driepunt aanspanning categorie 1.
■ Robuuste transmissie:
- Reductiekast in oliebad, aftakas met beveiliging.
■ Zijtransmissie met ketting, in oliebad.

■ Met een verstelling tot 15 cm werkdiepte (zonder gereedschap).
■ In verstek.

WERKTUIGEN ONTWORPEN VOOR EEN
GEDIFFERENCIEERD BEHEER VAN STEDELIJKE
GROENVOORZIENINGEN , SPORTVELDEN EN
LANDBOUWGRONDEN
• Geschikt voor diverse toepassingen
• Draagt bij aan het behoud van de biodiversiteit
• Minder fytosanitaire middelen nodig
• Waterbesparing

Werktuigen voor maaien en hakselen...

... voor een optimale inrichting van de leefomgeving

CIRKELMAAIERS

■ Driepunt aanspanning categorie 1.
■ Uitstekende maaikwaliteit op gazon en op velden, door 4 extra
brede wielen gedragen maaier.
■ Maaihoogte instelbaar tussen 20 en 110 mm, d.m.v. verstelbare
afstandhouders op de wielassen.
■ Robuuste transmissie:
- Aftakas, reductiekast met extra groot oliebad, lagers met
smeernippels.
- Aandrijfriem voor verbinding tussen de lagers, handmatige
riemspanning.
■ Mulchingkit (als optie), bestaande uit een geleiders en een
eenvoudig aan te passen messen, voor alle modellen maaiers,
voor maaien zonder opvang.

Uitgebreid assortiment van 120 tot 235 cm, zij- of
achteruitworp, voor trekkers van 12 tot 60 pk.

GETROKKEN KLEPELMAAIERS

Een assortiment met een werkbreedte van 96 tot
160 cm, geschikt voor trekkers van 15 tot 30 pk.
■ Driepunt aanspanning categorie 1.
■ Uitstekende maaikwaliteit op gazon en op het veld, Y-mes
van 4 mm, klepelmaaier op in hoogte verstelbare wals.
■ Mogelijkheid tot verticuteren met de verticuteermessen als
optie (uitsluitend voor het assortiment FOX-FOX/S).
■ Mogelijkheid om de machine uit te rusten met robuuste
klepelsmessen van smeedstaal voor zware
werkzaamheden.
■ Robuuste transmissie:
- Aftakas, reductiekast met ingebouwde vrijloop
(vanaf FOX 1200) met extra groot oliebad (vanaf FOX
1000), lagers met smeernippels.
- Tandriem voor zijtransmissie, met handbediende
riemspanner.
■ Assortiment FOX, set met voorwielen als optie, voor een
betere stabiliteit – Ref.: W20TS01214.
■ Uitvoering FOX-S, in verstek van 18 cm links en rechts
hydraulisch verstelbaar.

Blad 3 mm
+
verticuteermes

FRONTKLEPELMAAIERS
Frontmodellen voor maaiers en trekkers.
Het model TEG SPECIAL 1600 is bijzonder geschikt voor de frontmaaiers F80-F90
■ Uitstekende maaikwaliteit op gazon en op het veld, Y-mes van 4 mm,
klepelmaaier op in hoogte verstelbare wals. Draaiende voorwielen op
rollagers.
■ Mogelijkheid tot verticuteren met de verticuteermessen als optie.
■ Mogelijkheid om de machine uit te rusten met robuuste klepelmessen van
smeedstaal, voor zware werkzaamheden.

Y-mes 4 mm
Y-mes 5 mm
Verticuteermes
als optie
■ Robuuste transmissie:
- Aftakas, reductiekast met ingebouwde vrijloop en extra groot oliebad,
klepelwals met smeernippels.
- Tandriem voor zijtransmissie, met handbediende riemspanner.
■ Maaihoogte instelbaar tussen 20 en 80 mm.

KLEPELMAAIERS
■
-

■

Robuuste transmissie:
Aftakas, reductiekast met ingebouwde
vrijloop (als optie) en extra groot
oliebad, klepelwals met smeernippels.
Tandriem voor zijtransmissie, met
handbediende riemspanner.
Set voorwielen als optie, voor een
betere stabiliteit (model PUMA) - Ref:
W20TS01222.

■ Uitvoering PUMA, in verstek hydraulisch:
- 20 cm links en rechts voor het model
1200 en 1400.
- 25 cm links en rechts voor het model
1600 en 1800.
■ Driepunt aanspanning categorie 1.

klepelmaaier op in hoogte verstelbare
wals.
■ Mogelijkheid tot verticuteren met de
verticuteermessen als optie.
■ Mogelijkheid om de machine uit te
rusten met robuuste klepelsmessen van
smeedstaal, voor zware werkzaamheden.

■ Uitstekende maaikwaliteit op gazon en
op het veld, Y-mes van 4 mm,

Het assortimenten PUMA,
met een werkbreedte van 120 tot
180 cm, voor de trekkers van 25
tot 40 pk.

BERMMAAIERS
Het assortiment FOX CROSS en ELK CROSS met een werkbreedte van 120 tot 160 cm voor trekkers van 25 tot 60 pk.

SLAGMAAIERS
Voor het onderhoud van velden en boomgaarden
■ Driepunt aanspanning categorie 1 – In verstek.
■ Rotor met 2 inklapbare bladen.
■ Robuuste transmissie:
- Aftakas met een vrijloop.
- Reductiekast met extra groot oliebad.
■ Spatlap voor en beschermplaat achter.
■ In de hoogte verstelbare geleiders.

KLEPELMAAIERS OP HYDRAULISCHE ARM

Voor het maaien en verwijderen van struikgewas op hellingen en in greppels.
Voor het snoeien van heggen
■ Driepunt aanspanning categorie 1.
■ Onafhankelijke hydrauliek
- Pomp rechtstreeks op aftakas (TA 26). Cardan voor TA 32.
■ Flexibele besturing met beveiliging of bediening met een
hendel «ELECTRA».

■ Zwevende kop, rotor met twee draairichtingen.
■ Rubber bescherming voor en achter.
Mechanische inklapbeveiliging in geval van schokken.

Het assortimenten KOALA en PANTHER met een werkbreedte
van 120 tot 200 cm voor de trekkers van 16 tot 60 pk.

KLEPELMAAIERS MET BAK
Hamermessen voor
PANTHER

Hamermessen voor
KOALA

■ Driepunt aanspanning categorie 1.
■ Uitstekende maai- en opvangkwaliteit op gazon en op het veld, klepelmessen met
messen van 3 mm, klepelmaaier op in hoogte verstelbare wals. Opvangbak 600 tot
2100 l (naargelang het model), lossen op hoogte tot 185 cm voor KOALA
PROFESSIONAL en 195 cm voor PANTHER PROFESSIONAL.
■ Mogelijkheid tot verticuteren met de verticuteermessen als optie.
■ Mogelijkheid om de machine uit te rusten met robuuste klepelsmessen van
smeedstaal, voor zware werkzaamheden.
■ Robuuste transmissie:
- Aftakas, reductiekast met ingebouwde vrijloop en extra groot oliebad, klepelwals
met smeernippels.
- Tandriem voor zijtransmissie, met handbediende riemspanner.

UITSTEKENDE WERKTUIGEN VOOR HET ONDERHOUD
VAN BOOMRIJKE ZONES EN BOSBEHEER
• Robuust en professioneel
• Compact voor werken in stedelijke zones
• Valorisatie van het hout

Werktuigen voor houtverwerking...

... voor een verantwoord en duurzaam onderhoud van onze
bosgebieden

HOUTVERSNIPPERAARS
Band met hydraulisch aangedreven
invoerrollen voor een beter
werkcomfort

Driepunt aanspanning categorie 1.
Robuuste transmissie met aftakas, vliegwiel.
Takkenversnipperaar, rotor met 24 klepels.
Houtversnipperaar, rotor met 3 messen.
Hydraulisch aangedreven invoer (rollen en band naar
gelang ref.).
■ “Power Control” regeling.
■ Draai- en verstelbare uitwerppijp.
■
■
■
■
■

Uitgebreid assortiment versnipperaars voor hout en het in
plakken zagen daarvan. Voor trekkers van 16 tot 65 pk.

HOUTKLOOFMACHINES

Uitgebreid assortiment uitstekende houtkloofmachines
voor professional en particulier. Voor trekkers van 15
tot 45 pk.
■
■
■
■

Driepunt aanspanning categorie 1.
Robuuste aftakas transmissie.
Versterkt chassis. Zeer sterke « domex » wig.
Professionele ingebouwde hydrauliek:
- Separaat oliereservoir.
- Versterkte slangen met stalen coating.
- Beschermd oliefilter.

Ingebouwde houtsteun

ZAAGBANKEN
3 modellen zaagbanken voor een intensief of particulier gebruik.
Voor trekkers van 12 tot 70 pk.
■
■
■
■
■
■

Driepunt aanspanning categorie 1.
Robuuste aftakas transmissie.
Versterkt chassis, mechanisch gelast.
Sterke zaag, tanden van carbide.
Secundaire transmissie d.m.v. 3 V-snaren (m.u.v. DI700C).
Transportband (model SC700CNT) op 2,20 m.

KRACHTIG WERKTUIGEN VOOR WEGEN, SCHONE EN
VEILIGE WEGEN
• Geschikt voor stedelijk en voorstedelijk wegennet
• Milieuvriendelijke onkruidverwijdering
• Het afval wordt opgeraapt

Werktuigen voor het reinigen van wegen en paden...

... voor schone en veilig begaanbare wegen

VEEGMACHINES
Uitgebreid assortiment veegmachines van 130 tot 240 cm,
met of zonder opvang. Voor alle types compacte trekkers

A-frame categorie 0 (cat. 1 R240).
Robuuste aftakas transmissie.
Versterkt chassis, mechanisch
gelast.
De hoogte voor de borstel is
eenvoudig en nauwkeurig in te
stellen

ONKRUIDBORSTEL

De mechanische oplossing voor milieuvriendelijk onkruid verwijderen
zonder verdelgingsmiddelen.

■
■
■
■

A-frame categorie 0.
Robuuste aftakas transmissie.
Versterkt chassis, mechanisch gelast.
Hydraulische bediening:
- Zijpositie (rechts) van de borstel.
- Schuine stand van de borstel.

BLADZUIGER
Gemechaniseerd opzuigen van afval op het wegennet.
In combinatie met de onkruidborstel is een beurt voldoende,
met 2 operatoren, voor onkruid- en afvalverwijdering.
■
■
■
■

Eenvoudige hantering met heftruck.
Trekhaak op achterschot.
Hydraulisch onderstel voor vast- en loshaken.
Elektrisch starten.

■ Centrifugaalkoppeling van de turbine.
■ Turbine met 6 afneembare bladen, tegen
verstopping.
■ Aandrijfriem turbine van aluminium.
■ Slang van 5 m, diameter 200 mm, op mobiele
steun, voor een bereik van 180°.

EFFICIËNT GEREEDSCHAP VOOR WINTERONDERHOUD
IN STEDELIJKE ZONES
• Efficiënt en robuust
• Geschikt voor de problemen in ieder stedelijk milieu
(nauwe ruimtes en obstakels)
• “Icefighter” systeem: milieuvriendelijke oplossing
om het verbruik van zout met 75% te verminderen
bij een vergelijkbare efficiency; snelle werking door
de verstuiving van pekel

Werktuig voor sneeuwverwijdering...

... voor een veilige verplaatsing

RECHTE SNEEUWBLADEN

Een uitgebreid assortiment van bladen van 125 tot 180 cm
breed voor ieder type compacte trekker voor winteronderhoud
in stedelijke zones
A-frame categorie 0.
Hydraulische zijverstelling.
Zeer slijtvaste slijtstroken (staal / polyurethaan).
slijtstrook met wegklapbeveiliging.
Enigszins asymmetrisch voor een max. werkbreedte.
Horizontale balans bij smalle oppervlakken (trottoirs)
wanneer het blad uitsteekt.
■ Hydraulische beveiliging van de aanslag als optie.
■
■
■
■
■
■

* Compensatie hydraulisch niveau 12°

VERSTELBARE SNEEUWBLADEN
Voor winteronderhoud in stedelijke zones
A-frame categorie 0.
Hydr. verstelling verkrijgbaar als optie - Ref : W20TS01314.
Zeer slijtvaste slijtstroken (staal / polyurethaan).
Slijtstrook met wegklapbeveiliging.
Enigszins asymmetrisch voor een max. werkbreedte.
Wespentaille om vasthaken aan hekken en muren te
vermijden.
■ Hydraulische beveiliging van de aanslag als optie.
■
■
■
■
■
■

Veelzijdig blad, voor diverse configuraties
te gebruiken
V-vorm

U-vorm

recht

STROOIERS MET BAND, ROTEREND, RVS, INOX
Voor winteronderhoud in stedelijke zones
■
■
■
■
■
■
■

Driepunt aanspanning, categorie 1 en 2.
Robuust frame, thermisch verzinkt.
Zeef, schijf en strooibegrenzer van RvS. Corrosiebestendig.
Standaard beveiliging tegen spaten.
Mengvijzel voor het zout in de zeef.
Deksel dekzeil.
Verlichting set als optie - Ref : W20TS01318.

■ Elektrische bediening strooibreedte als optie - Ref: W20TS01337.
■ Elektrische bediening opening zeef als optie.
Modellen OXTB-140 en 360 - Ref: W20TS01338.
Model OXTB-600 en 750 - Ref: W20TS01339.

STROOIERS IN BANEN, ZELFLADEND

Voor het strooien van zout op wegen voor sneeuwverwijdering en het bestrooien van
sportvelden
■ Driepunt aanspanning, categorie 1 en 2.
■ Robuuste bouw voor strooien in moeilijke situaties. Rubber
bodem, druk d.m.v. veer, brede opening mogelijk voor snel te
legen.
■ Aandrijving d.m.v. hydraulische aangedreven motor.
■ Voor het strooien van sportvelden (zandcilinder als optie).

■
■
■
■
■

Mengvijzel voor het breken van kluiten.
Vervangbare strooinokken.
Deksel dekzeil.
Inclusief verlichting set.
Hydraulische beschermklep als optie - Ref: W20TS01323.

Een uitgebreid assortiment milieuvriendelijke en
zuinige “ijsbestrijders”, van 300 tot 800 liter

PEKELSTROOIERS

■ Driepunt aanspanning categorie 1 en 2.
■ Frame (bevestiging) van roestvrij staal.
■ Kuip van kunststof geschikt voor pekel, met ingebouwd
spoelreservoir.
■ Zuigerpomp, tegen pekel bestendig synthetisch membraan, met
een groot voorfilter.
■ Elektrische afsluitklep, 3 sproeizones, bediening in de
bestuurderscabine.
■ Spuitboom van RvS, 3 zones voor een breedte van 120 tot 240
cm.
■ Verstuivers, met kleppen en filters om het risico van
verstopping te vermijden.
■ Haspel van RvS, 12 m slang en lans als optie - Ref : W20TS01345.
■ LED verlichting set als optie - Ref: W20TS01346

