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DE ROTERENDE EFFICIËNTIE

AMBITION. PASSION. VISION.

DE MACHINE

VOORDELEN

WERKINGSPRINCIPE

EXACT

DELICAAT ONDERHOUD VAN
GEWASSEN

VEELZIJDIG

Het type gewas, het ontwikkelingsstadium van de
plant en het bodemtype vergen een individuele
arbeidsintensiviteit. Dit biedt de rolcultuureg met
haar individuele instellingsmogelijkheden bij
alle tandringen. Ze kunnen handmatig worden
afgesteld van 0° (volledig recht in de rijrichting
lopend) tot 30° (maximale schuinstelling). Met de
verstelling in stappen van 5° biedt de rolcultuureg
7 mogelijkheden voor instelling van de tandringen.
Zo wordt uw hoofdgewas zo intensief als nodig is,
maar ook zo voorzichtig mogelijk geëgd.

• Weinig trekkracht nodig.
• Ringafstand kan paarsgewijs variabel worden
ingesteld.
• Werkelementen kunnen ook volledig van het
frame worden verwijderd.
• Spoorbreedte van de loopwielen kan variabel
worden versteld van 0,9 tot 2,10 m.
• Bewerkingstechniek gaat over de volledige
werkbreedte (geen aanvullende egtanden
noodzakelijk).
• Beste werkresultaat ook bij grote hoeveelheden
organische resten, zoals strip-till.

SNELLE HEFFING

COMFORTABEL

Het robuuste frame met 4 loopwielen laat
de machine rustig over het veld lopen. Een
succesvolle bewerking wordt gegarandeerd
door 6 mm dikke geveerde stalen pennen. De
tandringen zijn afzonderlijk opgehangen en
passen zich individueel aan de oneffenheden
van de bodem aan. Zo werkt de RH 600 M1
gelijkmatig over het hele oppervlak. De druk
en de schuinstelling van de tandringen kunnen
naargelang de behoeften ingesteld worden. De
machine voorkomt zijwaartse krachten doordat de
tandringen vanuit het midden in spiegelbeeld zijn
gemonteerd.

Met de snelle heffing is het mogelijk elke arm
afzonderlijk te heffen en deze in de opgeheven
positie te fixeren. Op deze wijze kunnen gewassen
zoals bv. maïs en pompoen geen schade
ondervinden. Voor het opheffen van de arm
wordt de machine van de bodem opgeheven,
opdat de drukveren worden ontlast. Vervolgens
wordt de arm opgeheven en vastgezet met de
bout. De bodemvrijheid met een opgeheven arm
bedraagt 290 mm.
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• Nauwkeurig afstelbare werkingsgraad door
schuinstelling van de ringen (instelbare
schuinstelling van elke afzonderlijke ring 0-30° in
stappen van 5°).
• Armen kunnen met snelle heffing afzonderlijk
omhoog worden geheven, bv. in rijbeplantingen
zoals maïs.
• Elke individuele arm werkt eveneens optimaal
in het negatieve bereik om ook het rijspoor te
bewerken.
• Individuele aanpassing van de tandringen aan
bodemoneffenheden door separate ophanging.

• Geen verstopping van de eg bij grote
hoeveelheid onkruid.
• Onderhoudsvrije lagers van de tandringen.
• Geen extra handelingen voor wegtransport
noodzakelijk, zoals het vergrendelen of
demonteren van de ringen.
• Voorkomen van zijwaartse krachten door
montage in spiegelbeeld van de tandringen.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Werkbreedte

6m

Transportafmetingen (ingeklapt)

H 2,75 m x B 2,85 m x D 1,55 m

Eigen gewicht

700 kg

Aanspanningscategorie

CAT 2

Tandringafstand/werkafstand

150 mm

Tandringdiameter

500 mm

Tanddiameter

6 mm

Aantal tandringen

40 stuks met elk 30 verenstalen pennen

Loopwielen (16,0/6,5-8“-banden)

2 stuks

Tractorvermogen

48 kW / 65 pk

Verstelhoek van 0-30°, in stappen van 5° verstelbaar met snelsluiting
Eén dubbelwerkend stuurventiel voor het in- en uitklappen nodig

STANDAARD UITVOERING

• Complete machine met 40 variabele tandringen
• Steunpoot
• Greep op alle loopwielen voor hoogteverstelling

TOEPASSINGSGEBIEDEN

• Blind eggen
• Graan, maïs, zaaddragende leguminosen
• Speciale culturen: pompoen, zonnebloem, bieslook
enz.

COMBINATIEMOGELIJKHEID

Bruikbaar met APV pneumatische zaaimachines
PS 120 - 300 M1 met elektrische of
hydraulische blazer.

INFORMEER U NU!
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