
Universele versnipperaar voor gebruik met alle tractoren.
Ongeacht merk of model.“ “

540/750/1000 TPM AANDRIJVING IN ÉÉN MACHINE
De zwaar geconstrueerde serie VARIOCHOP is speciaal 
ontworpen voor gebruik door klanten die beschikken over diverse 
tractoren om in te zetten. 
De speciale aanbouwbok maakt het mogelijk zonder ombouw
zowel voor als achter de tractor te werken.
Standaard zijn alle modellen uitgevoerd met een universele 
draairichtingonafhankelijke tandwielkast met geïntegreerde 
vrijloop. Inzetbaar voor 540 / 750 / 1000 opm. door het simpel
verzetten van de v-snaar schijven.

UNIVERSELE
VERSNIPPERAAR 

VARIOCHOP



Technische specificaties 135 150 180 210
Werkbreedte cm 135 150 180 210
Toerental aftakas opm 540 540 540 540
Minimaal benodigd aftakasvermogen 
540 opm 18 / 25 21 / 28 25 /34 30 / 41
Aantal klepels 2,2 kg  (0,9 kg) 8 9 12 12
 Transportbreedt cm 157 172 202 232
Hefinrichting trekker cat. I + II I + II I + II I + II
Max. verstek vanuit midden trekker cm - 99 129 159
Gewicht kg 660 700 740 810
Aantal harktanden (Optie) 9 11 13 15

Tekst 1 - 9/12 pt - light

EXTRA’S
• Harktanden
• Combi-klepels
• Pro-fix klepelophanging
• Slijtplaten

HYDRAULISCH VERSTEK & COMBI KLEPELS
De standaardconfiguratie bevat een hydraulische 
verstekmogelijkheid (behalve model 135).

Grote slagkracht (2,7 kg) in combinatie
met een vervangbaar en scherp
blijvend snijvlak. Optimaal versnippering in snoeihout en 
gras. Optioneel leverbaar.

2,2 kg zware “PERFECT” klepels, speciaal ontwikkeld voor
het versnipperen van snoeihout, worden met zware 
bouten en vervangbare stalen bussen aan de elektronisch 
uitgebalanceerde klepelas gemonteerd. Zij zorgen voor een 
optimale versnippering. Combi-klepels zijn optie.

Een zware oliebadtandwielkast en V-snaren met 
automatische spanrol zorgen voor een soepele, 
bedrijfszekere en onderhoudsarme aandrijving.
Inzetbaar voor 540 / 750 / 1000 opm. door het simpel
verzetten van de v-snaar schijven.

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.
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