
Verwijdert snoeihout en bladresten uit de bomenrij.
Gemakkelijker versnipperen en optimale chemische onkruidbestrijding.“ “

POETSER VOOR SNOEIHOUT EN BLAD 
PERFECT strokenpoetsers verwijderen snoeihout en bladresten
uit de bomenrij en poetsen de zwarte strook schoon, waardoor
schimmels geen kans maken en een optimale chemische
onkruidbestrijding kan plaatsvinden.

Ze worden aangedreven door een hydromotor en zijn uitgevoerd 
met elastische, slijtvaste kunststof borstels die roteren met een 
snelheid van ongeveer 150 opm. 
Werkbreedte per poetser 100 cm.

ENKELE 
STROKEN- 
POETSER

Model 
SPA &SPF



Technische specificaties SPA SPF
Strokenpoetser breedte   (cm) 100 100
Minimaal benodigde olie opbrengst   
l/min.

30 30

Minimaal benodigde oliedruk   bar ± 70 ± 70
Benodigde hydr. aansluitingen trekker 1 x dubbelwerkend of 1 x 

enkelwerkend + 
drukloze retour

1 x dubbelwerkend of 1 
x enkelwerkend + 
drukloze retour

Tekst 1 - 9/12 pt - light

EXTRA’S
• Rubber flappen i.p.v. borstels
• Opklapcilinder
• Hydraulische breedte-aanpassing
• Werkbreedte 58 cm (wijnbouw)
• Werkbreedte 130 cm 
• HDriepuntsbok front/achter incl. uitschuifbare 

aanbouwbalk (alleen model SPF

MODEL SPA & SPF
Model SPA is voor bevestiging aan een versnipperaar en 
wordt geleverd met een montageplaat.

Model SPF is voor bevestiging aan de voorkant van een 
tractor en wordt geleverd met een aanbouwbalk. Een 
fronthef is niet noodzakelijk.

Zowel de werkhoek als de werkhoogte van de poetserkop zijn
instelbaar waardoor onder alle omstandigheden een 
uitstekend resultaat geleverd wordt. Voor een goede 
bodemaanpassing wordt de poetserkop gedragen door een 
zwenkwiel. 

Het model SPF is standaard uitgevoerd met een 
aanbouwbalk voor tractor frontaanbouw en cilinders om de 
werkbreedte te verstellen en de poetsers uit te heffen. 
Deze machine kan ook met een aanbouwbok voor montage 
in de front- en driepuntshef geleverd worden.

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.
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