WEILANDBLOTER
OP SLOFFEN

LB Serie

MAAIEN VAN WEILANDEN, PARKEN EN CAMPINGS
PERFECT LB weilandbloters zijn ontwikkeldn voor het snel,
efficiënt en veilig maaien van gras, distels, brandnetels, etc.
Ze zijn degelijk gebouwd en door de lange geprofileerde
glijsloffen past de machine zich moeiteloos aan de
bodemcontouren aan, en zijn werksnelheden tot ca. 10 km/u
mogelijk.

“

Eenvoudige maar betrouwbare oplossing voor bloten.
Uitstekende snede en lange levensduur.

“

SERIE LB

Weilandbloter op sloffen

Tekst 1 - 9/12 pt - light
Met het unieke snelkoppelsysteem (niet op
LB-185 en LB-360) kan het aan- en afkoppelen en/of het in
verstek zetten van de machine sneller en veiliger geschieden.

De indirecte en elastische aandrijving van alle maairotors
voorkomt stootbelasting op de tandwielkast en de aftakas.
De V-snaren kunnen gemakkelijk handmatig of
automatisch op spanning gehouden worden.

EXTRA’S
- Looprol
- Steunschotels
- Parallellogram-verstek mogelijkheid, manueel of
hydraulisch
- “PERFECT” getrokken frontbok
- Dubbele aanbouwbok voor front én achter
- 4 rubber wielen 4.00 x 4

FRONT AANBOUW
Een frontaangebouwde
weilandbloter heeft als
voordeel dat gemaaid wordt
vóórdat de tractorwielen
passeren. Bovendien is
er beter zicht op het werk.
Door middel van de speciale
“Perfect” frontbok wordt de
bloter getrokken in plaats
van geduwd en kan deze
onafhankelijk van de tractor
de bodem volgen.

Van Wamel B.V.

Technische gegevens
Werkbreedte (cm)
Toerental:
- aftakas (opm)
- maairotors (opm)
Benodigd aftakas vermogen, min. (kw/pk)
Maairotors (aantal)
Totale breedte (cm)
Maaihoogte (cm)
Hefinrichting tractor (cat)
Gewicht (kg)
Verstek vanuit midden trekker (cm)
- minimum (centrale aankoppeling)
- maximum handmatig (standaard)
- maximum parallellogram verstek (optie)
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Energieweg 1, 6658 AE
Beneden Leeuwen
The Netherlands

LB-185
185

LB-245V
245

LB-275V
275

LB-360
360

540
1685
18/25
2
194
4 - 14
I + II
360

540
1685
26/35
3
258
4 - 14
I + II
460

540
1685
29/40
3
284
4 - 14
I + II
510

540
1540
33/45
4
374
4 - 14
I + II
670

93
135
135

122
205
200

138
220
218

183
230
224

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

+31 (0) 487 59 29 44
+31 (0) 487 59 29 44
www.vanwamel.nl
perfect@vanwamel.nl
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