
Snelle en zeer kostenefficiënte
bodembewerking onder de bomen én in de rij!“ “

SNELLE EN EFFECTIEVE GRONDBEWERKING ONDER DE 
BOOM EN IN DE RIJ
De PERFECT Terra Ranger maakt een uiterst snelle 
bodembewerking in de bomenrij mogelijk. De combinatie 
van een dubbelzijdige tegenlopende frees in combinatie met 
een vingerwieder zorgt voor een zeer snelle en effectieve 
onkruidbestrijding; de rijsnelheid bedraagt maximaal 15 km/u.

Dankzij de volledig mechanische aandrijving is de Terra Ranger
inzetbaar met tractoren vanaf 45 pk. De hoge werksnelheid van 
de Terra Ranger biedt een kostenefficiënt alternatief voor het 
gebruik van bodemherbiciden.

FREES-WIED 
COMBINATIE

TERRA 
RANGER 

EXTRA’S
• Optioneel is een cilinder leverbaar om 

de werktuigen aan één zijde uit te heffen 
(buitenste rij)

De freesdiepte is traploos instelbaar van 0 tot 70 mm; bij de 
eerste bewerking wordt doorgaans op enkele centimeters 
diepte gewerkt, bij de volgende bewerkingen volstaat een 
oppervlakkige bewerking. 

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.
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Technische specificaties Terra Ranger
Werkbreedte  (cm) 230 - 345
Benodigd aftakas vermogen  (kw/pk) 37 / 50
Aandrijftoerental (opm) 540 / 1000
Werkbreedte frees (cm) 30
Werkdiepte frees (mm) 0 - 70
Diameter vingerwieder (cm) 70
Transportbreedte  (cm) 230
Gewicht  (kg) 820



TEGENLOPENDE FREES
Een bodemfrees is de meest effectieve machine om in elke
grondsoort een optimale bewerking en verwerking van
grond en begroeiïng te realiseren.

Door de toepassing van een tegenlopende frees zijn
werksnelheden tot 15 km/h haalbaar zonder concessies te
doen aan de kwaliteit.

Dankzij de beperkte rotatiesnelheid en het profiel van de
freesmessen wordt dichtslibben of verslemping
voorkomen. De bewerkte grond wordt uitstekend
verkruimeld.

Voor gebruik in niet geheel vlakke boomgaarden kan
werkhoek van de frees traploos worden versteld, en wel
tot een maximale hoek van 10 graden.
De freesbak is zó vormgegeven dat er geen grond op de
grasbaan terecht komt.

VINGERWIEDER
De vingerwieder maakt een snelle en effectieve bewerking
ín de bomenrij mogelijk. De flexibele ‘vingers’ grijpen in de
bovenlaag van de grond en ontwortelen onkruiden en
andere begroeiing.

Op de Terra Ranger zijn de vingerwieders dusdanig
gepositioneerd dat deze losgewerkte begroeiing voor de
frees brengen. Het kneuzen van de vegetatie draagt bij aan
het vertragen van de hergroei.

Om de werking van de vingerwieder te optimaliseren
kunnen werkniveau, werkhoek en de positie ten opzichte
van de frees geheel naar behoefte worden versteld. 
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FRONT- EN ACHTERAANBOUW
Voor gebruik met diverse tractoren kan de Terra Ranger 
eenvoudig worden omgebouwd voor gebruik in de fronthef. 
Ook het aandrijftoerental kan worden gewijzigd; door het 
omwisselen van twee kettingwielen in de aandrijving kan de 
aandrijving van 540 naar 1000 toeren worden omgezet, en 
vice versa.

De aandrijving wordt beschermd door een slipkoppeling op
de aftakas.

Het draagframe en de werktuigen bewegen onafhankelijk
van de 3-puntsbok; dit zorgt voor een perfecte
bodemvolging. Bovendien maakt de verstelbare aanbouwbok
een zeer korte aanbouw aan elk type tractor mogleijk.

De Terra Ranger beschikt over twee sets loopwielen, welke
dichtbij de zwartstrook lopen.


