
Compacte maar robuuste versnipperaar voor wijngaarden en bessen.“ “

VERSNIPPERAAR MET HARKTANDEN
De serie KD versnipperaars zijn speciaal ontworpen voor het 
versnipperen van snoeihout in wijngaarden en bessen.

Voor een betere opname en versnippering van dun of plat 
liggend noeihout worden ze standaard geleverd met in hoogte 
verstelbare harktanden.
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Technische specificaties KD-150 KD-180 KD-210 KD-240
Werkbreedte  (cm) 150 180 210 240
Toerental aftakas  (opm) 540 540 540 540
Toerental klepelas  (opm) 2100 2100 2100 2100
Minimaal benodigd aftakas vermogen  (kw/pk) 18 / 25 21 / 28 25 / 34 30 / 41
Aantal klepels 0,9 kg 16 18 22 24
Transportbreedte  (cm) 172 202 232 262
Hefinrichting trekker  (cat) I + II I + II I + II I + II
Maximaal verstek vanuit midden trekker  (cm) 80 127 142 160
Aantal harktanden 11 14 16 18
Gewicht  (kg) 460 500 590 685

Tekst 1 - 9/12 pt - light

EXTRA’S
• Frontaanbouwbok
• Hydraulisch verstek
• Pro-fix klepelophanging

VERSTEK MOGELIJKHEID
De standaardconfiguratie omvat de mogelijkheid om de 
machine centraal of verzet te monteren door middel van 
het verplaatsen van de bok. Optioneel is een hydraulische 
verstekmogelijkheid leverbaar.

Speciale 0,9 kg klepels garanderen een uitstekende 
versnippering van snoeihout tot een diameter van 3 cm. 
Ze zijn met zware bouten en verwisselbare bussen aan 
de twee keer elektronisch gebalanceerde klepelrotor 
gemonteerd.

Het versnipperde materiaal wordt over de looprol
uitgeworpen en verdeeld. De looprollagers zijn aan de 
buitenkant gemonteerd voor snel en eenvoudig onderhoud. 
Deksels beperken het intreden van vuil en vocht, waardoor 
de levensduur van de lagers aanzienlijk wordt verlengd.

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd
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