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Demonstratie van materieel  
voor de oogst van groenvoeders

Met dank aan onze major sponsors

www.foiredelibramont.com | info@foiredelibramont.com | +32(0) 61 23 04 04 |    
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Welkom op de vijfde  
internationale Graslanddemo 
en Infodag !

Het beheer van de graslandwinning is voor de landbouwer een 
belangrijke zaak. De oplossingen op het vlak van knowhow en 
landbouwmachines moeten afgestemd zijn op de bedrijven. Op 
hun omvang, maar ook op hun doel. Gras verdient dus een dag 
lang al onze aandacht. Door een Graslanddag te organiseren, 
is het mogelijk het materieel in reële werkomstandigheden in 
actie te zien. Dit vormt een ideale aanvulling bij de statische 
tentoonstelling op het beursterrein. De bezoekers krijgen op die 
manier ook toegang tot complete en onderbouwde informatie. 
Met de medewerking van technische en wetenschappelijke 
instellingen is er plaats voor vulgarisatie.  

U zult kennis kunnen maken met 
100% van het op de Belgische markt 
beschikbare materieel. 
Voorts zal het onderzoekscentrum van Gembloux ook 
waardevolle medewerking verlenen aan het welslagen van deze 
dag. Bedankt iedereen !

ir. Natacha Perat, Manager

Dank aan de partners die hebben meegewerkt  
aan de organisatie van deze demonstratiedag.

Dank

Edito  2018
Internationale GRASLANDDEMO en INFODAG
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Dank aan de partners die hebben meegewerkt  
aan de organisatie van deze demonstratiedag.

De heer Gérard LEMAIRE
De heren Christian et Olivier HENQUINET
De heer J-P BASTIN
De heer M-M MONHONVAL

Mevrouw Isabelle NOIREFALISE
De heer Gustave BORCY-LAMBIN
De heer Pierre Francis
De heer Laurent MACAUX

Dank aan de landbouwers die hun grond terbeschikking hebben gesteld.

Claas 09u45 tot 10u10 14u00 tot 14u25

Mc Hale 10u15 tot 10u45 14u30 tot 15u00

Case IH 10u45 tot 11u05 15u00 tot 15u20

Krone - Quick 11u05 tot 11u50 15u20 tot 16u05

New Holland + Göweil 11u50 tot 12u15 16u05 tot 16u30

John Deere – SIP 12u20 tot 12u45 16u35 tot 17u00

Vicon – Güttler 12u50 tot 13u15 17u05 tot 17u30

Fendt – Lely – Pöttinger 09u45 tot 10u30 14u00 tot 14u45

Kuhn 10u35 tot 11u10 14u50 tot 15u25

Fella – Kubota – MF 11u15 tot 12u15 15u30 tot 16u30

Autochargeuses 12u15 tot 12u45 16u30 tot 17u00

Ensileuses – remorques 12u45 tot 13u15 17u00 tot 17u30

CIRCUIT N°1 (53 machines) Voormiddag Namiddag

CIRCUIT N°2 (55 machines) Voormiddag Namiddag

Programma  2018
Internationale GRASLANDDEMO en INFODAG

Document gedrukt op Burgopapier



| 5

De in deze catalogus voorgestelde TECHNISCHE FICHES zijn opgesteld door de heer Gaëtan Dubois*, 
technisch adviseur van de Commissie “Machines & Producten”, op basis van de gegevens die werden 
verstrekt door de deelnemende firma’s. De machines worden vermeld inde volgorde van voorkomen, die 
voor de meeste werd vastgelegd op basis van het theoretische vermogen. *Unité Machinisme et Infrastructures 
Agricoles - CRA-W

Plan  2018
Internationale GRASLANDDEMO en INFODAG
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Alfabetische lijst  2018
Internationale GRASLANDDEMO en INFODAG

van de deelnemende firma’s

AGRA OST V.O.E.
Klosterstrasse 38
4780 ST VITH
Belgique
+32(0)80 227 896
info@agraost.be

AGRI CENTER SA
Z.A.E FEITSCH
9631 ALLERBORN
Luxembourg (Grand-Duché)
+352(0)23 637 517
d.champagne@wowey.eu

AGRICOMPOST SA
chaussée verte ,25
4460 HORION-HOZEMONT
Belgique
+32(0)4 250 93 00
agricompost@proximedia.be

AGRI-DEC SPRL
Rue de la Délivrance 134
7973 Beloeil - Grandglise
Belgique
+32(0) 69 561 850
michel.decaigny@skynet.be

AGRIDIS
Heistraat 38
2610 WILRIJK
Belgique 

AG-TEC NV/SA
Rue Grand Champ, 12 
5380 FERNELMONT
Belgique
+32(0)81 250 909
vb@ag-tec.be

BARENBRUG BELGIUM 
Hogenakkerhoekstraat 19
9150 KRUIBEKE
Belgique
+32(0)32 191 947
sales@barenbrug.be

BERGMANN - BELGIUM - FRANCE 
Brusselstraat 691
1700 DILBEEK
Belgique
+32(0)2 307 08 84 
herman.hubau@pandora.be

CASE IH/ STEYR - CNH INDUSTRIAL
BELGIUM N.V.
Leon Claeysstraat, 3a 
8210 ZEDELGEM
Belgique
+32(0)50 25 33 42
natacha.rondelez@caseih.com

CNH INDUSTRIAL BELGIUM - NEW 
HOLLAND BELGIUM NV
Léon Claeysstraat,3A
8210 ZEDELGEM
Belgique
+32(0)50 253 111
evelyne.vandevyvere@newholland.com

COBELAL NV
Aarschotsesteenweg 84
3012 Wilsele (Leuven)
Belgique
+32(0)2 759 40 93
info@cofabel.be

COLLEGE DES PRODUCTEURS ASBL
Avenue du Comte de Smet de Nayer, 
14 bte 3
5000 NAMUR
Belgique
+32(0)81 240 446
cyril.regibeau@collegedesproducteurs.be

FELTEN FRERES ET FILS ETS
Bei Der Kappel, 10
9775 LUXEMBOURG
Luxembourg (Grand-Duché)
+352(0)921 612
info@felten.lu

FORFARMERS BELGIUM BVBA
Zuidkaai, 6 
8770 INGELMUNSTER
Belgique
+32(0)51 335 760
myan.coorevits@forfarmers.eu

FOURRAGES MIEUX
Rue du Carmel, 1
6900 MARLOIE
Belgique
+32(0)61 210 833
knoden@fourragesmieux.be

FUGEA
Place de la Station
5000 NAMUR
Belgique
 
GLEA
WestPark 11 
54634 BITBURG
Allemagne
0049(0) 6561-9480-41

GÖWEIL BNL
Mirfeld, Zur Schmiede, 23 
4770 AMBLEVE-AMEL
Belgique
+32(0)80 340 317
office@goeweil.be

GÜTTLER
Karl-Arnold-Strasse 10 
73230 Kirchheim/Teck
Allemagne (République fédérale)
+49 (0)7021 98570
laurent.tonglet@guettler.de

JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39 
4630 SOUMAGNE
Belgique
+32(0)4 377 35 45
murielle.joskin@joskin.com

KVERNELAND BENELUX
Essenestraat  18 A
1740 TERNAT 
Belgique
+32(0)2 582 80 02
jeanpaul.verdoodt@kvernelandgroup.com

LUDO PAUWELS BVBA
Brandstraat 8a
9080 BEERVELDE
Belgique
+32(0)9 337 00 95
leen@ludopauwelsbvba.be

MATERMACO GROUP KUBOTA
ZI Sauvenière
Rue des Praules, 3a
5030 GEMBLOUX
Belgique
+32(0)81 627 500
penelope@matermaco.be

MATERMACO GROUP MASSEY 
FERGUSON
Rue des Praules 3A
5030 GEMBLOUX
Belgique
+32(0)2 435 32 00
agriculture@matermaco.be

PACKO AGRI
Torhoutsesteenweg, 166 
8210 ZEDELGEM
Belgique
+32(0)50 250 010 
info@packo.be

PIRON S. SPRL
Rue du Développement, 15 
4837 BAELEN
Belgique
+32(0)498 32 19 97
info@pirons-sprl.be

PÖTTINGER BELGIUM S.P.R.L.
Avenue Adolphe Lacomblé, 69-71 bte5
1030 SCHAERBEEK
Belgique
+32(0)2 894 41 61
info@poettinger.be

TIMAC AGRO BELUX SA
Rue de la Jonction, 4
6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Belgique
+32(0)71 209 111
agaupin@roullier.com

VAN HAUTE LANDBOUWMACHINES 
BVBA
Zwaarveld 27
9220 HAMME
Belgique
+32 (0)52 47 24 45
info@vanhaute-landbouwmachines.be
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ANNABURGER SCHUBMAX 22.17 | SILAGEWAGEN

CONSTRUCTEUR: ANNABURGER

INVOERDER: 
AGRI-DEC SPRL
Rue de la Délivrance, 134
B-7973 Grandglise 
00 32 (0)69 561 850
www.annaburger.be
michel.decaigny@annaburger.be

BESCHRIJVING: 
De SCHUBMAX 22.17 van de Duitse constructeur ANNABURGER is een veelzijdige aanhangwagen met 
een afschuifsysteem en een laad volume van 41 m3. Om het comfort en de stabiliteit te verhogen is de 
SCHUBMAX uitgerust met een hydraulische ophanging op de assen en de dissel. De eerste as is een liftas 
om bandenslijtage te beperken als de aanhangwagen leeg rijdt. Het afschuifsysteem wordt hydraulisch 
aangedreven en beschikt over een waterdichte wand gebouwd op een massief onderstel en wordt optimaal 
geleid binnen de bak door 6 rollen met grote diameter. De verplaatsing van de frontwand vindt plaats door 
drie cilinders en de lossnelheid kan aangepast worden in functie van de vervoerde producten.

BERGMANN SHUTTLE 510 K | OPRAAPWAGEN

CONSTRUCTEUR: BERGMANN

INVOERDER: 
BERGMANN BELGIUM FRANCE
Brusselstraat 691
B-1700 Dilbeek 
00 32 (0)475 491 977
www.bergmann-goldenstedt.de
hubau@l-bergmann.de

BESCHRIJVING: 
De nieuwe SHUTTLE 510 K is de grootste opraapwagen binnen het aanbod van de firma BERGMANN, met 
een laadvolume van 51 m3 en een maximaal toelaatbaar gewicht van 32 ton. De opraper wordt hydraulisch 
aangedreven en het toerental kan traploos ingesteld worden vanuit de cabine. De opraper is uitgerust met 
een omkeerinrichting in geval van opstoppingen. De afmetingen van de rotor werden vergroot om een 
diameter van 850 mm te bekomen, voor een breedte van 1,84 m. Het gebruik van een bredere rotor werd 
mogelijk gemaakt dankzij een nieuwe schakelkast met planetaire overbrengingen. Deze wordt voorzien om 
het vermogen van tractoren tot 400 pk aan te kunnen.  

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Laadcapaciteit :
Laadvolume : 41 m3 (DIN)
Type as(sen) : tandem
Leeggewicht : 8400 kg
Maximum toelaatbaar gewicht : 22000 kg

Bijzonderheden : afschuifsysteem op een zwaar 
onderstel, hydraulische ophanging 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Laadvolume : 51 m3 (DIN)
Breedte opraper : 2,27 m
Aantal messen : 53
Snijlengte : 34 mm
Type as(sen) : tridem

Leeggewicht : 12750 kg
Maximum toelaatbaar gewicht : 32000 kg
Bijzonderheden : ISOBUS, schakelkast met 
planetaire overbrengingen
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CASE IH RB 344 | RONDE BALENPERS

CONSTRUCTEUR: CASE IH

INVOERDER: 
CNH INDUSTRIAL BELGIUM NV
Leon Claeysstraat, 3A
B-8210 Zedelgem 
00 32 (0)50 253 111
www.caseih.com
tjorven.vandevelde@caseih.com

BESCHRIJVING: 
De CASE IH RB 344 is een compacte en wendbare ronde balenpers. Het perssysteem bestaat uit rollen 
in combinatie met kettingen en dwarslatten. Deze pers geniet van een verbeterd invoersysteem met een 
beperkte afstand tussen de opraper en de perskamer. Het automatisch beheersysteem voor de balen 
waarborgt een volledige controle van bij het begin van het persen tot als de diameter van de baal bereikt 
is dankzij verschillende sensoren en omvat ook een alarmsysteem met autodiagnose voor een betere 
werking.

CASE IH RB 545 | PERSWIKKELCOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: CASE IH

INVOERDER: 
CNH INDUSTRIAL BELGIUM NV
Leon Claeysstraat, 3A
B-8210 Zedelgem
00 32 (0)50 253 111
www.caseih.com
tjorven.vandevelde@caseih.com

BESCHRIJVING: 
De nieuwe RB 545 SILAGE PACK pers perst balen met een diameter van 125 cm en een breedte van 122 
cm. De nieuwe geribde persrollen met 10 ribben garanderen een betere draaibeweging van de balen van 
bij het begin. Deze pers is uitgerust met een nieuw systeem van vooromwikkeling van het net (of de folie) 
om de kanten te bedekken. Het systeem werkt 20% sneller en draagt bij tot een verhoogde productiviteit 
van de machine. De belangrijkste functies van de CASE IH RB 545 pers kunnen via ISOBUS bediend worden 
dankzij een aangepaste ISOBUS terminal.  

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Perskamer : vast
Perssysteem : rollen met kettingen en dwarslatten 
Baalbreedte : 1,25 m
Baaldiameter min. – max. : 1,25 m
Breedte opraper : 2,00 m

Max. aantal messen : 15
Snijlengte (min) :  87,5 mm
Type as(sen) : enkelas
Gewicht : 2775 kg
Bijzonderheden : compact, wendbaar, automatisch 
beheercontrole 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Perskamer : vast
Perssysteem : 18 rollen
Baalbreedte : 1,22 m
Baaldiameter min. – max. : 1,25 m
Breedte opraper : 2,20 m
Max. aantal messen : 20

Snijlengte (min) : 52 mm
Type as(sen) : tandem
Type wikkelaar : dubbele roterende armen
Breedte folie : 750 mm
Gewicht : 4500 kg
Bijzonderheden : ISOBUS
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CASE IH LB 424 XL | GROOTPAKPERS

CONSTRUCTEUR: CASE IH

INVOERDER: 
CNH INDUSTRIAL BELGIUM NV
Leon Claeysstraat, 3A
B-8210 Zedelgem 
00 32 (0)50 253 111
www.caseih.com
tjorven.vandevelde@caseih.com

BESCHRIJVING: De grootpakpers LB 424 XL is uitgerust met een 80 cm langere perskamer ten opzichte 
van de standaard uitvoering, met een hogere en constante baaldichtheid als gevolg. De verbeteringen 
omvatten ook nieuwe versterkte vingers om het gewas tegen te houden, een duurzamere plunjer en een 
nieuwe reinigingskit voor de naalden. CASE IH heeft een baaldichtheid controlesysteem ontwikkeld en 
verbeterd met een nieuwe functie die de tractor laat stoppen als een probleem waargenomen wordt ter 
hoogte van de inpakker, het vliegwiel of de knopers. Daarnaast kunnen de LB persen uitgerust met de 
ISOBUS III technologie en de technologie om de invoersnelheid automatisch te beheren, de snelheid van 
de tractor automatisch aanpassen. 

CASE IH LRZ 120 | FRONTLADER

CONSTRUCTEUR: CASE IH

INVOERDER: 
CNH INDUSTRIAL BELGIUM NV
Leon Claeysstraat, 3A
B-8210 Zedelgem 
00 32 (0)50 253 111
www.caseih.com
tjorven.vandevelde@caseih.com

BESCHRIJVING: 
De nieuwe Z kinematiek maakt het mogelijk om de paralellogram te integreren in de profielen van 
de frontlader en daardoor een beter zicht te bieden op het werk. Dit concept maakt het mogelijk om 
werkzaamheden uit te voeren die voorheen enkel voorbestemd waren voor frontladers met automatische 
en hydraulische vlakstelling. De nieuwe U-profielen bestaan uit één enkel deel voorzien van een versteviging. 
De hydraulische stalen leidingen worden afgeschermd in beveiligde ruimtes onder de laadarm, maar 
blijven wel toegankelijk. Het COMFORT-DRIVE dempsysteem met accumulatoren met ventielen vangen de 
drukverschillen op zonder risico op beschadiging.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Baalbreedte : 1,20 m
Baalhoogte : 0,70 m
Baallengte : 2,60 m
Breedte opraper : 2,35 m
Aantal messen : 15 of 29

Aantal knopers : 6
Type as(sen) : enkelas of tandem
Gewicht : 10.500 kg
Bijzonderheden : systeem om de baaldichtheid te 
beheren, ISOBUS III en automatische aanpassing 
van de snelheid van de tractor

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Hefcapaciteit max. : 2.300 kg
Hefhoogte max. : 4,07 m
Heftijd min. : 
Aantal gecombineerde functies : 4
Bijzonderheden : Z kinematiek voor de 

paralellogram, hefarmen in U vorm 
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CASE IH FARMLIFT 742 | VERREIKER

CONSTRUCTEUR: CASE IH

INVOERDER: 
CNH INDUSTRIAL BELGIUM NV
Leon Claeysstraat, 3A
B-8210 Zedelgem 
00 32 (0)50 253 111
www.caseih.com
tjorven.vandevelde@caseih.com

BESCHRIJVING: De Amerikaanse constructeur versterkt zijn imago van full-liner met de voorstelling van 
een nieuwe reeks FARMLIFT verreikers bestaande uit 6 modellen. De verschillende modellen bieden een 
hefvermogen gaande van 2500 tot 4200 kg. Het ontwerp van het onderstel biedt een lagere zwaartepunt 
en een optimale verdeling van het gewicht. Met een vermogen van 143 pk is de FARMLIFT 742 het 
krachtigste model uit deze reeks. Het hefvermogen bedraagt 4200 kg voor een hefhoogte van 7,00 m 
dankzij een hydraulische pomp met variabel debiet. De AUTOSHIFT 6 x 3 transmissie versnelt enerzijds de 
verplaatsingen maar biedt eveneens een optimalisatie van het gevraagd vermogen voor werkzaamheden 
die een hoger rendement vereisen.

CLAAS DISCO 3600 F | MAAIER

CONSTRUCTEUR: CLAAS

INVOERDER: 
AG-TEC NV / S.A.
Rue Grand Champ, 12
B-5380 Fernelmont
00 32 (0)81 250 909
www.ag-tec.be
info@ag-tec.be

BESCHRIJVING: 
De CLAAS DISCO 3600 F frontmaaier heeft een werkbreedte van 3,40 m en is uitgerust met de MAX 
CUT maaibalk. Deze maaibalk wordt vervaardigd uit één stuk en maakt het mogelijk om twee specifi eke 
tussenbalken te monteren, die de maaikwaliteit van deze maaier verhogen. Deze maaibalk kan aangedreven 
worden aan een gereduceerd aftakastoerental (850 omw/min) zonder in te boeten op de maaikwaliteit, 
en waardoor het brandstofverbruik zal dalen. De SAFETY LINK module werd verder ontwikkeld om de 
aandrijving beter te beschermen in geval van een aanraking met een obstakel.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Motorvermogen : 143 pk (105 kW)
Plaatsing van de motor : zijdelings
Transmissie : POWERSHIFT
Koppelomvormer :
Hefcapaciteit max. : 4200 kg

Hefhoogte max. : 7,00 m
Bijzonderheden : AUTOSHIFT functie, POWERSHUTTLE

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen front
Werkbreedte : 3,40 m
Transportbreedte : 3,40 m
Aantal schijven : 8
Aantal trommels : 

Aantal messen per schijf of trommel : 2
Aftakastoerental : 1000 omw/min (850 omw/min)
Gewicht : 870 kg
Bijzonderheden : verbeterde SAFETY LINK, MAX CUT



10

9

CLAAS DISCO 3600 CONTOUR | MAAIER

CONSTRUCTEUR: CLAAS

INVOERDER: 
AG-TEC NV / S.A.
Rue Grand Champ, 12
B-5380 Fernelmont
00 32 (0)81 250 909
www.ag-tec.be
info@ag-tec.be

BESCHRIJVING: 
De DISCO 3600 CONTOUR gedragen achtermaaier heeft een werkbreedte van 3,40 m en is uitgerust met 
de MAX CUT maaibalk. De maaiunits van de CONTOUR reeks pendelen vrij rond een centrale ophanging 
en volgen de bodemoneffenheden dus perfect. De ACTIVE FLOAT hydropneumatische ophanging maakt 
het mogelijk om de bodemdruk van de maaier traploos aan te passen vanuit de cabine en vermindert op 
deze manier de zijdelingse krachten op slopen. De transportpositie op 120° en het zwaartepunt dicht bij 
de tractor waarborgen meer stabiliteit bij verplaatsingen op de openbare weg en maken het mogelijk om 
in alle veiligheid te manoeuvreren. 

CLAAS VOLTO 1100 T | SCHUDDER

CONSTRUCTEUR: CLAAS

INVOERDER: 
AG-TEC NV / S.A.
Rue Grand Champ, 12
B-5380 Fernelmont
00 32 (0)81 250 909
www.ag-tec.be
info@ag-tec.be

BESCHRIJVING: De VOLTO 1100 T getrokken schudder met een werkbreedte van 10,70 m wordt 
standaard uitgerust met het MAX SPREAD systeem. Dit systeem omvat een specifi eke geometrie van 
de tandarmen, die onder een hoek van 29,3° geplaatst worden. Deze bijzonderheid biedt een optimale 
doorgang voor het gewas, laat hogere werksnelheden toe, alsook een betere spreiding en een zachtere 
behandeling van het gewas. De PERMALINK vingeraandrijving van de rotoren en de schakelkasten 
zijn hermetisch afgesloten, levenslang gesmeerd en vergen dus geen onderhoud. Het vouwbaar 
transportonderstel is uitgerust met twee grote wielen die snelle verplaatsingen mogelijk maken.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : 3-punts gedragen
Werkbreedte : 3,40 m
Transportbreedte : 
Aantal schijven : 8
Aantal trommels : 

Aantal messen per schijf of trommel : 2
Aftakastoerental : 1000 omw/min (850 omw/min)
Gewicht : 950 kg
Bijzonderheden : MAX CUT, ACTIVE FLOAT

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : onderste hefarmen
Werkbreedte : 10,70 m
Transportbreedte : 2,98 m
Transporthoogte : 3,99 m
Aantal rotoren : 10

Aantal tandarmen per rotor : 6
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 1780 kg
Bijzonderheden : PERMALINK aandrijving, 
MAX SPREAD spreidsysteem



 

CLAAS ROLLANT 455 RC UNIWRAP  | PERSWIKKELCOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: CLAAS

INVOERDER: 
AG-TEC NV / S.A.
Rue Grand Champ, 12
B-5380 Fernelmont
00 32 (0)81 250 909
www.ag-tec.be
info@ag-tec.be

BESCHRIJVING: De ROLLANT 455 RC UNIWRAP perswikkelcombinatie is uitgerust met HEAVY DUTY 
(HD) componenten. De aandrijving, de kettingen, het snijsysteem alsook de veiligheidsvoorzieningen werden 
ontworpen voor een gebruik in de zwaarste omstandigheden. Het ROTOCUT snijsysteem waarborgt de 
snijkwaliteit en kan worden uitgerust met 12, 13 of 25 messen in functie van de gewenste snijlengte. Het 
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS) omvat drie rollen in de achterdeur die een bijkomende druk uitoefenen 
om de verdichting van de balen verder te verhogen. De wikkelaar kan 6 lagen folie aanbrengen in amper 23 
seconden, met een voorstrekking van 67% (of 82 % in optie). De CLAAS COMMUNICATOR II terminal maakt 
het mogelijk om de machine vanuit de cabine te beheren en de prestaties op te volgen.

12

11

CLAAS LINER 3100 | HARK

CONSTRUCTEUR: CLAAS

INVOERDER: 
AG-TEC NV / S.A.
Rue Grand Champ, 12
B-5380 Fernelmont
00 32 (0)81 250 909
www.ag-tec.be
info@ag-tec.be

BESCHRIJVING: 
Dankzij twee rotoren met middenafl eg biedt de LINER 3100 hark een werkbreedte dat traploos kan ingesteld 
worden tussen 8,70 m en 10,00 m, met een zwadbreedte van 1,50 tot 2,60 m. De twee grote rotoren met 
een diameter van 4,20 m zijn uitgerust met het PROFIX bevestigingssysteem voor de tandarmen en het 
profi el met 20 splines waarborgt een optimale bevestiging, zonder speling. Naast het onderstel met twee 
grote wielen om het gewicht optimaal te verdelen beschikt elk rotor over 6 wielen. De twee voorste wielen 
sturen mee en zijn uitgerust met een pendelende ophanging om een betere werkstabiliteit te bieden, 
alsook betere harkeigenschappen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : onderste hefarmen
Werkbreedte : 8,70 tot 10,00 m
Transportbreedte : 2,97 m
Transporthoogte : 3,75 m met afgenomen armen
Aantal rotoren : 2

Aantal tandarmen per rotor : 14
Aantal tanden per tandarm : 5
Zwadafl eg : middenafl eg
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 2880 kg
Bijzonderheden : PROFIX bevestiging

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Perskamer : vast
Perssysteem : 16 rollen
Baalbreedte : 1,20 m
Baaldiameter min. – max. : 1,25 tot 1,35 m
Breedte opraper : 2,10 m
Max. aantal messen : 25 (0/12/13/25)

Snijlengte (min) : 44 mm
Type as(sen) : enkelas
Type wikkelaar : dubbele roterende armen
Breedte wikkelfolie : 0,75 m
Gewicht : 5500 kg
Bijzonderheden : MAXIMUM PRESSURE SYSTEM, 
folieoverlapping programmeerbaar 
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CLAAS QUADRANT 5300 FC | GROOTPAKPERS

CONSTRUCTEUR: CLAAS

INVOERDER: 
AG-TEC NV / S.A.
Rue Grand Champ, 12
B-5380 Fernelmont
00 32 (0)81 250 909
www.ag-tec.be
info@ag-tec.be

BESCHRIJVING: De nieuwe QUADRANT 5300 FINE CUT perst balen met een hoogte van 0,90 m en 
een breedte van 1,20 m. Deze pers is uitgerust met een hydraulisch aangedreven invoersysteem voor 
de zwadrol, het POWER FEEDING SYSTEM (PFS) en de opraper. Het toerental kan nauwkeurig afgesteld 
worden in functie van het gewas en een omkeerinrichting werd ook voorzien. Het FINE CUT snijsysteem 
biedt een snijlengte van 22 mm in stro, wat ideaal is om boxen in te strooien. Deze pers is bovendien 
uitgerust met een automatische afstelling van de persdruk voor een hogere en uniforme persdichtheid 
alsook een betere bedrijfszekerheid van het bindsysteem dankzij de integratie van de touwkwaliteit in de 
beheerparameters.

CLAAS CARGOS 9500 | OPRAAPWAGEN

CONSTRUCTEUR: CLAAS

INVOERDER: 
AG-TEC NV / S.A.
Rue Grand Champ, 12
B-5380 Fernelmont
00 32 (0)81 250 909
www.ag-tec.be
info@ag-tec.be

BESCHRIJVING: 
Met de CARGOS, stelt CLAAS de eerste dubbeldoelwagen voor. Door de snijunit af te bouwen, verandert de 
CARGOS opraapwagen in een eenvoudige aanhanger die het jaar rond kan gebruikt worden. De CARGOS 9500 
opraapwagen heeft een laadcapaciteit van 44 m3 en is uitgerust met een opraper met een werkbreedte van 
2,00 m en 5 rijen tanden. De aanvoerrotor met 9 rijen tanden is uitgerust met 40 messen om een snijlengte van 
38 mm te bekomen. Het EFFICIENT FEEDING SYSTEM (EFS) aanvoersysteem optimaliseert de gecombineerde 
werking van de opraper, het snijsysteem en de lattenbodem. Daardoor kan de laadcapaciteit tot 15% verhoogd 
worden, terwijl het brandstofverbruik 20% lager ligt. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Baalbreedte : 1,20 m
Baalhoogte : 0,90 m
Baallengte : 0,50 tot 3,00 m
Breedte opraper : 2,35 m
Aantal messen : 51 (0, 12, 13, 25, 26 of 51)

Aantal knopers : 6
Type as(sen) : tandem
Gewicht : 12.240 kg (tandem uitvoering)
Bijzonderheden : geïntegreerd weegsysteem, 
ISOBUS in optie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Laadvolume : 44 m3 (DIN)
Breedte opraper : 2,00 m
Aantal messen : 40
Snijlengte : 38 mm
Type as(sen) : tandem of tridem

Leeggewicht : 
Max. toelaatbaar gewicht : 24.000 kg
Bijzonderheden : veelzijdige opraapwagen met een 
verhoging van 2,5 ton van het nuttig laadvermogen 
door de snijunit af te bouwen 
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CLAAS JAGUAR 960 | ZELFRIJDENDE HAKSELAAR

CONSTRUCTEUR: CLAAS

INVOERDER: 
AG-TEC NV / S.A.
Rue Grand Champ, 12
B-5380 Fernelmont
00 32 (0)81 250 909
www.ag-tec.be
info@ag-tec.be

BESCHRIJVING: CLAAS stelt niet minder dan negen nieuwigheden voor op de JAGUAR reeks. De twee 
voornaamste zijn de hydraulische blokkering van het tegenmes en de automatische afstelling van de rotor. 
Deze nieuwe technologieën maken het mogelijk om een nauwkeurig snijeffect en een homogene gewasstroom 
te behouden tijdens de volledige levensduur van de messen. Het intelligent beheersysteem DYNAMIC POWER 
van de JAGUAR 960 past het motorvermogen automatisch aan de noden van de machine, waardoor het 
brandstofverbruik geoptimaliseerd wordt bij gedeeltelijke lasten. Het maximaal motorvermogen wordt 
geselecteerd voordat het gewasstroom in de machine komt, dankzij de slimme synchronisatie tussen motorlast, 
rijsnelheid en werkpositie. Vervolgens wordt het motorvermogen aangepast aan de werkelijke noden van de 
hakselaar tijdens het werk. 

CLAAS TORION 1511 | WIELLADER

CONSTRUCTEUR: CLAAS

INVOERDER: 
AG-TEC NV / S.A.
Rue Grand Champ, 12
B-5380 Fernelmont
00 32 (0)81 250 909
www.ag-tec.be
info@ag-tec.be

BESCHRIJVING: De nieuwe CLAAS TORION 1511 wiellader is uitgerust met een VARIPOWER hydrostatische 
transmissie met drie bereiken (0 tot 6 km/u, 0 tot 16 km/u, 0 tot 40 km/u) voor een optimale aanpassing 
aan de werkomstandigheden. Doordat de motor laag en helemaal achteraan geplaatst wordt ligt 
het zwaartepunt lager en fungeert de motor als tegengewicht voor het voorste gedeelte. Het SMART 
LOADING stuurhulp voor de bestuurder optimaliseert het laadcyclus en verbetert de productiviteit en 
de doeltreffendheid van het proces dankzij een gesynchroniseerde programmatie van de verschillende 
functies (hefhoogtebegrenzing, automatisch beheer van de bak…). CLAAS rust zijn modellen uit het 
middensegment met een kinematiek in P om de last parallel te houden op het volledige hoogtebereik. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Motorvermogen : 167 pk (123 kW)
Plaatsing van de motor : beneden en achteraan
Transmissie : hydrostatisch met traploze unit 
Koppelomvormer :
Hefcapaciteit max. :

Hefhoogte max. : 3,93 m
Gewicht : 14.300 kg

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Motorvermogen : 626 pk (460 kW) Stage IV
Hakseltrommel : • Diameter : 630 mm • Breedte : 
750 mm • Toerental : 1080 omw/min • Aantal messen : 
van 12 tot 36 volgens de combinatie van de messen
Aantal invoerrollen : 4

Frontuitrusting : • Opraper : 2,62 m of 3,60 m • Maïsbek 
: 6, 8, 10 of 12 rijen • Maaieenheid : 5,13 m of 5,96 m
Gewicht (zonder frontuitrusting) : 13.150 kg
Bijzonderheden : CRUISE PILOT, DYNAMIC POWER, 
CLAAS POWER SYSTEMS
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FELLA RAMOS 3160 TLX | MAAIER

CONSTRUCTEUR: FELLA

INVOERDER: 
MATERMACO GROUP
Brixtonlaan, 7
B-1930 Zaventem
00 32 (0)2 435 32 09
www.matermaco.be
agriculture@matermaco.be

BESCHRIJVING: 
FELLA ontwikkelde een nieuwe reeks RAMOS TLX maaiers met TURBOLIFT ophanging van de maaibalk en 
hydropneumatische bediening van de bodemdruk om de maaibalk te ontlasten vanuit de cabine. Dankzij de 
SAFETYSWING obstakelbeveiliging beweegt de maaier simultaan naar boven en naar achter. De maaibalk 
van 3,10 m van de RAMOS 3160 TLX is uitgerust met 6 schijven met elk 2 messen en onrechtstreekse 
aandrijving door een hexagonale as. Alle schijven zijn uitgerust met de DRIVEGUARD overlastbeveiliging. In 
geval van problemen moet enkel de overlastschijf vervangen worden en deze is toegankelijk geplaatst aan 
de buitenkant van de maaibalk. 

FELLA 456 DN | HARK

CONSTRUCTEUR: FELLA

INVOERDER: 
MATERMACO GROUP
Brixtonlaan, 7
B-1930 Zaventem
00 32 (0)2 435 32 09
www.matermaco.be
agriculture@matermaco.be

BESCHRIJVING: 
De FELLA 456 DN gedragen hark met draaikop is uitgerust met een rotor van 3,40 m met 12 tandarmen 
en 48 tanden om het gewas te harken op een breedte van 4,50 m. Een brede tandemas, alsook een 
lineaire en traploze aanpassing van de werkhoogte staan garant voor een optimale aanpassing in functie 
van de omstandigheden. Het zwaddoek en de beschermbeugel klappen zeer gemakkelijk dicht en worden 
automatisch in werk- of transportpositie vergrendeld, voor een gemakkelijk en veilig gebruik van de 
machine. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen
Werkbreedte : 3,10 m
Transportbreedte : 2,50 m
Aantal schijven : 6 
Aantal trommels : 

Aantal messen per schijf of trommel : 2
Aftakastoerental : 1000 omw/min
Gewicht : 1050 kg
Bijzonderheden : COMFORTCHANGE 
snelwisselsysteem voor de maaimessen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen
Werkbreedte : 4,50 m
Transportbreedte : 2,10 m (afgenomen armen)
Transporthoogte : 
Aantal rotoren : 1

Aantal tandarmen per rotor : 12
Aantal tanden per tandarm : 4
Zwadafleg : zijdelings, rechts
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 620 kg

Foto niet 
beschikbaar
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FENDT SLICER 3570 TLKC | MAAIER-KNEUZER

CONSTRUCTEUR: FENDT

INVOERDER: 
AGRIDIS BVBA
Heistraat 38
B-2610 Wilrijk

BESCHRIJVING: 
Deze gedragen maaier-kneuzer met schijven heeft een werkbreedte van 3,50 m. De kneuzer is uitgerust 
met tanden die op 5 verschillende posities kunnen afgesteld worden vanuit de tegenkam. De SLICER 
3570 TLKC met centrale ophanging is uitgerust met de hydropneumatische ontlasting van de TURBOLIFT 
maaibalk, alsook een gepatenteerd glijsysteem voor een optimale stabiliteit en geleiding van de maaibalk. 
Deze maaibalk wordt bovendien gekenmerkt door een compacte hoekaandrijving. De schijven worden 
rechtstreeks vanuit de zeshoekige as van de transmissie van de maaibalk aangedreven. In transportpositie 
wordt de maaier onder een hoek van 90° naar achter geplaatst.

FENDT TWISTER 7706 DN | SCHUDDER

CONSTRUCTEUR: FENDT

INVOERDER: 
AGRIDIS BVBA
Heistraat 38
B-2610 Wilrijk

BESCHRIJVING: 
De FENDT schudders zijn uitgerust met een breed vierkant onderstel met smalle stijlen om een langere 
levensduur en een uitstekende stabiliteit te bieden. Deze machines zijn uitgerust met een centrale 
schuinstelling met bediening vanuit de cabine, met een automatisch veiligheidsschakeling met ingebouwde 
vrijloop, alsook het gepatenteerd systeem « duwen-trekken » om een optimale bodemvolging en 
werkhouding van de machine te waarborgen. Alle SUPER C tanden zijn uitgerust met een beveiliging om 
geen tanden te verliezen en de volgende machines te beschermen. De TWISTER 7706 DN met 6 rotoren 
heeft een werkbreedte van 7,70 m.  

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen
Werkbreedte : 3,50 m
Transportbreedte : 2,30 m
Aantal schijven : 7
Aantal trommels : 

Aantal messen per schijf of trommel : 2
Aftakastoerental : 1000 omw/min
Type kneuzer : met tanden
Gewicht (zonder kneuzer) :
Gewicht (met kneuzer) : 1280 kg
Bijzonderheden : TURBOLIFT

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen
Werkbreedte : 7,70 m
Transportbreedte : 3,00 m
Transporthoogte : 3,65 m
Aantal rotoren : 6

Aantal tanden per rotor : 6
Aftakastoerental : 540 tr/min
Gewicht : 946 kg



FENDT 4160 V XTRA | RONDE BALENPERS

CONSTRUCTEUR: FENDT

INVOERDER: 
AGRIDIS BVBA
Heistraat 38
B-2610 Wilrijk

BESCHRIJVING: 
De FENDT 4160 V XTRA ronde balenpers met variabele perskamer perst balen met een diameter van 0,70 
m tot 1,60 m. De pers is uitgerust met het CPS (CONSTANT PRESSURE SYSTEM) verdichtingssysteem dat 
de persdruk verhoogt naar mate de baaldiameter vergroot, zodat de baaldichtheid homogeen blijft. Het 
XTRACUT snijsysteem is uitgerust met de HYDROFLEXCONTROL beveiliging. De POWERSPLIT aandrijving 
verdeelt het vermogen tussen de rotor van de ene kant en de perskamer van de andere kant, zodat er 
minder vermogen nodig is en de transmissie ook eenvoudiger is. 
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FENDT FORMER 7850 | HARK

CONSTRUCTEUR: FENDT

INVOERDER: 
AGRIDIS BVBA
Heistraat 38
B-2610 Wilrijk

BESCHRIJVING: 
De FENDT FORMER 7850 hark met twee rotoren en zijafleg heeft een variabele werkbreedte van 7,80 
tot 8,40 m, met de mogelijkheid om één of twee zijdelingse zwaden te vormen. Om te voorkomen dat 
de afgelegde zwaden beschadigd worden op de kopakker is de machine voorzien van een hydraulische 
afstelling van de CAMCONTROL curvebaan, met een doorrijhoogte van meer dan 50 cm. Deze wordt 
uitgerust met de cardanische ophanging van de rotoren om de bodem optimaal te volgen en een JET effect 
te bekomen bij het opheffen van de rotoren. Het gepatenteerd STEERGUARD stuursysteem garandeert 
een nauwkeurige, zekere en wendbare sturing van de machine, zelfs bij hogere snelheden.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : onderste hefarmen
Werkbreedte : 7,80 tot 8,40 m
Transportbreedte : 2,80 m
Transporthoogte : 3,60 m
Aantal rotoren :  2

Aantal tandarmen per rotor : 13
Aantal tanden per tandarm : 4 / 5
Zwadafleg : zijdelings
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 2400 kg
Bijzonderheden : CAMCONTROL, STEERGUARD

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Perskamer : variabel
Perssysteem : 4 riemen
Baalbreedte : 1,23 m
Baaldiameter min. – max. : 0,70 tot 1,60 m
Breedte opraper : 2,25 m of 2,40 m

Max. aantal messen : 17
Snijlengte (min) : 67,5 mm
Type as(sen) : enkelas
Gewicht : 3950 kg
Bijzonderheden : HYDROFLEXCONTROL 
beveiliging, ISOBUS, CPS



 

GÖWEIL G1 F125-G5040  | PERSWIKKELCOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: GÖWEIL

INVOERDER: 
GÖWEIL BNL
Mirfeld. Zur Schmiede, 23
B-4770 Amel
00 32 (0)80 340 317
www.goeweil.com
office@goeweil.be

BESCHRIJVING: De G1 perswikkelcombinatie van de Oostenrijkse firma GÖWEIL is uitgerust met een vaste 
perskamer, een pendelende opraper en een snijrotor met grote diameter en draaiwijze naar boven, met AUTO 
FLOW CONTROL technologie om het gewasstroom automatisch te controleren en verstoppingen ter hoogte 
van de messen te vermijden. De G1 biedt nieuwe mogelijkheden bij het persen van ronde balen dankzij een 
dubbele bindsysteem met net of folie. De baaloverdracht verloopt snel via de wikkeltafel. Het wikkelsysteem 
bestaat uit dubbele satellietarmen en wordt volledig bediend door middel van de PROFI bediening op de 
afstandsbediening.
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FLIEGL ASW 391 | SILAGEWAGEN

CONSTRUCTEUR: FLIEGL

INVOERDER: 
LUDO PAUWELS BVBA
Bramdstraat 8a
B-9080 Beervelde
00 32 (0)477 504 236
www.ludopauwelsbvba.be
ludo@ludopauwelsbvba.be

BESCHRIJVING: 
FLIEGL biedt afschuifwagens die aangepast zijn om verschillende landbouwproducten te vervoeren. De  
FLIEGL ASW 391 zal veilig kunnen gelost worden, ongeacht het terrein of de plaats (buiten of binnen een 
gebouw). Deze hakselwagen biedt een laadvolume van 45 m3 maar de lading kan nog verdicht worden 
door de frontwand te verplaatsen, waardoor het mogelijk is om tot 60% volume te winnen, in functie van 
het product en het drogestofgehalte van de lading. Deze aanhangwagen kan worden uitgerust met talrijke 
accessoires, zoals een spreidinrichting, een vijzel of een overlaadunit.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Laadcapaciteit : 
Laadvolume : 45 m3 (DIN)
Type as(sen) : tridem
Leeggewicht : 8.720 kg
Max. toelaatbaar gewicht : 29.000 kg

Bijzonderheden : afschuifsysteem

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Perskamer : vast
Perssysteem : 18 rollen
Baalbreedte : 1,20 m
Baaldiameter min. – max. :
Breedte opraper : 2,20 m
Max. aantal messen : 30

Snijlengte (min) : 35 mm
Type as(sen) : tandem
Type wikkelaar : met dubbele armen
Breedte folie : 750 mm
Gewicht : 7860 kg
Bijzonderheden : AUTO FLOW CONTROL (AFC), 
dubbel bindsysteem met net of folie 
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GÖWEIL G4040Q PROFI | WIKKELAAR

CONSTRUCTEUR: GÖWEIL

INVOERDER: 
GÖWEIL BNL
Mirfeld. Zur Schmiede, 23
B-4770 Amel
00 32 (0)80 340 317
www.goeweil.com
office@goeweil.be

BESCHRIJVING: De nieuwe getrokken GÖWEIL G4040 Q wikkelaar wordt gekenmerkt door een wikkeltafel 
met automatisch baaloverdracht vanuit de laadarm en de afzettafel. Dankzij deze nieuwigheden zal het 
wikkelen automatisch verlopen van bij het opnemen tot het afleggen van de baal. De G4040 Q wikkelt 
balen rechtstreeks op het veld en kan bovendien twee balen naast elkaar laden om ze vervolgens samen 
te wikkelen (twee balen in één pak). Alle functies worden bediend met de PROFI afstandsbediening. De 
G4040 wordt aangedreven door een LOAD SENSING hydraulische eenheid met aftakasaandrijving. 

GÜTTLER GREENMASTER 300 | DOORZAAIMACHINE

CONSTRUCTEUR: GÜTTLER

INVOERDER: 
AGRONOVA SPRL
Rue de la Station, 71
B-5370 Havelange
00 32 (0)479 586 431
www.agronova.be
info@agronova.be

BESCHRIJVING: 
De GREENMASTER 300 ontwikkeld door de firma GÜTTLER is een zaaicombinatie om weides te 
onderhouden en te herstellen. Deze machine heeft een werkbreedte van 3 meter en bestaat uit een 
nivelleerbalk in combinatie met een wiedeg met twee rijen tanden met een diameter van 12 mm en die 
regelbaar is in hoogte en helling. De pneumatische zaaimachine legt het zaad uniform af achter de wiedeg. 
De GÜTTLER prismawals wordt gekenmerkt door semi-schijven paren uit gietijzer en van verschillende 
diameters om druk te kunnen uitoefenen met de punten. Het geheel eg en rol zijn moduleerbaar en kunnen 
ook apart gebruikt worden.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : getrokken
Wikkelsysteem : dubbele roterende armen
Breedte folie : 750 mm
Type ballen : vierkantige + ronde balen
Max. afmetingen ronde balen : 1,40 m

Max. afmetingen vierkantige balen :  
1,20 x 1,20 x 2,00 m
Gewicht : 5320 kg
Bijzonderheden : laadarm, afzettafel voor de balen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen
Werkbreedte : 3,00 m
Transportbreedte : 3,00 m
Type zaaimachine : pneumatisch (200 l)
Type rol : prismawals Ø 45/50 cm

Gewicht : 1700 kg
Bijzonderheden : RIPPERBOARD in optie
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GÜTTLER GREENMASTER 770 | DOORZAAIMACHINE

CONSTRUCTEUR: GÜTTLER

INVOERDER: 
AGRONOVA SPRL
Rue de la Station, 71
B-5370 Havelange
00 32 (0)479 586 431
www.agronova.be
info@agronova.be

BESCHRIJVING: 
De GREENMASTER 770 van de firma GÜTTLER is een halfgedragen en moduleerbare zaaicombinatie om 
weides te onderhouden en door te zaaien. De machine heeft een werkbreedte van 7,50 m en bestaat 
uit een nivelleerbalk met een eg met HARROFLEX kammen en twee rijen tanden van 12 mm die zowel 
in hoogte als schuin kunnen aangepast worden. De pneumatische zaaimachine wordt aangedreven door 
een wiel en legt het zaad uniform af achter de wiedeg. De schijvenwals wordt gekenmerkt door semi-
schijven paren van verschillende diameters, en die zelfreinigend zijn. Dankzij het pendelend systeem van 
de verschillende prismawalselementen bekomt men een ideale bodemaanpassing.

JOHN DEERE R870R + F310R | MAAICOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: JOHN DEERE

INVOERDER: 
COFABEL SA
Peperstraat 4a
B-3071 Erps-Kwerps
00 32 (0)2 759 40 93
www.cofabel.be
info@cofabel.be

BESCHRIJVING: De combinatie tussen de JOHN DEERE F310R frontmaaier en de twee R870R 
achtermaaiers maakt het mogelijk om te maaien met een werkbreedte van 8,70 m. Deze drie schijvenmaaiers 
met kneuzers zijn uitgerust met een hydropneumatische ophanging om een nauwkeurige ontlasting te 
bekomen en de bodemoneffenheden optimaal te kunnen volgen. De kneuzers met semi-mobiele stalen 
klepels vormen brede zwaden en verwijderen de waslaag van de stengels zodat het gewas sneller kan 
drogen zonder verlies van voedselelementen. De maaibalk bestaat uit heavy-duty lagers, versterkte 
tandwielen met grote diameter alsook een volledig beschermde bevestigingssysteem voor de messen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : onderste hefarmen
Werkbreedte : 7,50 m
Transportbreedte :
Type zaaimachine : pneumatisch (660 l)
Type rol : prismawals Ø 45/50 cm

Gewicht : 5300 kg
Bijzonderheden : veelzijdige machine

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Benodigd vermogen : 210 pk (155 kW)
Aankoppeling : 1 gedragen vooraan en 2 gedragen 
achteraan
Werkbreedte : 8,70 m
Transportbreedte : 3,00 m
Aantal schijven : (3 x) 7

Aantal trommels : 
Aantal messen per schijf of trommel : 2
Aftakastoerental : 1000 omw/min
Type kneuzer : met klepels
Gewicht (zonder kneuzer) :
Gewicht (met kneuzer) :  1270 kg + 3030 kg



 

JOHN DEERE C441R  | PERSWIKKELCOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: JOHN DEERE

INVOERDER: 
COFABEL SA
Peperstraat 4a
B-3071 Erps-Kwerps
00 32 (0)2 759 40 93
www.cofabel.be
info@cofabel.be

BESCHRIJVING: 
De JOHN DEERE C441R perswikkelcombinatie is uitgerust met een nieuwe, veelzijdige, perskamer met 
agressieve stalen rollen met 12 groeven, die op lagers rusten met een 20% hogere laadcapaciteit. De 
grootte en de dichtheid van de balen kunnen afzonderlijk afgesteld worden in functie van de eisen van de 
landbouwer. Het wikkelgedeelte is uitgerust met nieuwe wikkelarmen met een verhoogd toerental tot 40 
omw/min. De C441R is uitgerust met een gepatenteerd systeem om de folierollen op te bergen en om de 
rollen van 20 kg gemakkelijk te vervangen.   
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JOHN DEERE V461R | RONDE BALENPERS

CONSTRUCTEUR: JOHN DEERE

INVOERDER: 
COFABEL SA
Peperstraat 4a
B-3071 Erps-Kwerps
00 32 (0)2 759 40 93
www.cofabel.be
info@cofabel.be

BESCHRIJVING: De nieuwe JOHN DEERE V461R ronde balenpers met variabele perskamer is uitgerust 
met een uniek integraal onderstel, alsook het FAST RELEASE SYSTEM (FRS) uitwerpsysteem voor de balen. 
Als de baal klaar is zullen de zijkanten van de perskamer lichtjes opengaan, waardoor de baal in minder 
dan 5 seconden uitgeworpen wordt. Daardoor kan er tot 120 balen per uur geperst worden. Omdat er geen 
achterdeur aanwezig is verhoogt de stabiliteit op slopen, terwijl het integraal onderstel ook minder afziet. 
Deze V461R is ISOBUS compatibel en is uitgerust met het TRACTOR BALER AUTOMATION systeem. De pers 
neemt dan de controle van de tractor over, bijvoorbeeld om te remmen als het bindproces ingeschakeld is.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Perskamer : variabel
Perssysteem : 2 eindeloze riemen + 2 rollen vooraan 
+ aantrekrol
Baalbreedte : 1,21 m
Baaldiameter min. – max. : 0,8 tot 1,85 m
Breedte opraper : 2,20 m

Max. aantal messen : 25 (0/12/13/25)
Snijlengte (min) : 40 mm
Type as(sen) : enkelas
Gewicht : 
Bijzonderheden : TRACTOR BALER AUTOMATION, 
FRS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Perskamer : vast
Perssysteem : rollen
Baalbreedte : 1,21 m
Baaldiameter min. – max. : 1,25 – 1,35 m
Breedte opraper : 2m of 2,20 m
Max. aantal messen : 13 of 25 

Snijlengte (min) : 80 mm of 40 mm
Type as(sen) : enkel as of tandem
Type wikkelaar : 2 armen met optimaal toerental 
Breedte folie : 750 mm
Gewicht : 
Bijzonderheden : ISOBUS compatibel, 
opbergruimte voor folierollen 
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JOHN DEERE L1534 | GROOTPAKPERS

CONSTRUCTEUR: JOHN DEERE

INVOERDER: 
COFABEL SA
Peperstraat 4a
B-3071 Erps-Kwerps
00 32 (0)2 759 40 93
www.cofabel.be
info@cofabel.be

BESCHRIJVING: 
De nieuwe JOHN DEERE L1534 grootpakpers maakt balen met afmetingen van 1,20 m x 0,90 m, voor 
een lengte gaande van 0,60 m tot 3,00 m. De voorperskamer biedt twee vulmogelijkheden beheerd door 
sensoren, ofwel permanent ofwel om beurt in functie van de zwadgrootte. Het bindsysteem werd verder 
ontwikkeld tot een systeem met dubbele knopen om de touw te ontlasten en de krachten op het kader van 
de knopers te beperken. Een reinigingssysteem met twee blazers die lucht aan een snelheid van 200 km/u 
sturen door de knopers waarborgen de reiniging en de prestaties van de knopers.

JOHN DEERE 8400 | ZELFRIJDENDE HAKSELAAR

CONSTRUCTEUR: JOHN DEERE

INVOERDER: 
COFABEL SA
Peperstraat 4a
B-3071 Erps-Kwerps
00 32 (0)2 759 40 93
www.cofabel.be
info@cofabel.be

BESCHRIJVING: De JOHN DEERE 8000 hakselaarreeks wordt vervolledigd met drie nieuwe modellen 
en omvat voortaan 8 modellen met een vermogen van 380 tot 843 pk. De 8400 hakselaar is uitgerust 
met een 6 cilinder motor van 13,5 liter met een vermogen van 540 pk dat voldoet aan de STAGE IV 
emissienormen. Het gewasstroom werd herzien om deze te verbeteren. Het PROSTREAM oogstkanaal 
heeft een debiet van 400 ton per uur. De nieuwe generatie gepatenteerde KERNELSTAR 2 korrelkneuzer 
is uitgerust met afgeschuinde schijven met een grotere werkoppervlakte om de korrels te verbrijzelen, 
waardoor zetmeel vrijkomt en de voederwaarde van de oogst hoger is. Daarnaast is het voortaan mogelijk 
om de korrelkneuzer in minder dan 5 minuten achter het uitwerpsysteem op te bergen. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Baalbreedte : 1,20 m
Baalhoogte : 0,90 m
Baallengte : 3,00 m
Breedte opraper : 2,30 m
Aantal messen : 23 (0/11/12/23)

Aantal knopers : 6 (dubbele knopen)
Type as(sen) : enkel as of tandem in optie
Gewicht : 11.100 kg
Bijzonderheden : weegsysteem, 
vochtigheidssensor, ISOBUS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Motorvermogen : 540 pk (397 kW)
Hakseltrommel : • Diameter : 670 mm • Breedte 
: 680 mm • Toerental : 1100 omw/min • Aantal 
messen : 40, 48 of 56
Aantal invoerrollen : 4

Frontuitrusting : • Opraper : 3,00 m, 4,00 m, 4,50 m 
• Maïsbek : 6, 8 of 10 rijen • Maaieenheid : 6,20 m
Gewicht (zonder bek) : 11.300 kg
Bijzonderheden : PRODRIVE, KERNELSTAR
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JOSKIN DRAKKAR 7600/37 D 180 | SILAGEWAGEN

CONSTRUCTEUR: JOSKIN

INVOERDER: 
JOSKIN S.A.
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.joskin.com
info@joskin.com

BESCHRIJVING:  De DRAKKAR aanhangwagen van de Belgische constructeur JOSKIN schuift niet, kipt 
niet, maar vervoert. De DRAKKAR is uitgerust met een industriële en hermetische transportband die de 
lading zal begeleiden tijdens het lossen. Het lostapijt wordt aangedreven door twee hydraulische motoren 
die het product naar achter brengen. Tegelijkertijd wordt het tapijt opgerold door de frontwand naar 
achter te verplaatsen, om de lading mee te nemen. Deze aanhangwagen is zeer veelzijdig en kan een 
groot aantal landbouwproducten vervoeren. De zijpanelen zijn uit polyethyleen vervaardigd en werden 
behandeld tegen UV, waardoor het leeggewicht beperkt blijft. De 7600 is uitgerust met een hydro-tandem 
rijgedeelte en beschikt over een laadvolume van 27 m3. 

JOSKIN SILO-SPACE 2 590T | SILAGEWAGEN

CONSTRUCTEUR: JOSKIN

INVOERDER: 
JOSKIN S.A.
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.joskin.com
info@joskin.com

BESCHRIJVING:
De nieuwe SILOSPACE 2 590 T silagewagen met een capaciteit van 54 m3 is uitgerust met een zelfdragend 
onderstel. Het rijgedeelte en de dissel zijn dus rechtstreeks bevestigd op de laadbak. De SILO-SPACE 
2 is uitgerust met een nieuwe frontwand dat tot 22° kan openklappen ten opzichte van de tractor om 
de laadcapaciteit te vergroten, maar ook het lossen te vergemakkelijken. Het lostapijt wordt in twee 
gesplitst op de volledige lengte en wordt aangedreven door de aftakas. De lossnelheid vergroot met 25% 
ten opzichte van de vorige modellen. Alle SILO-SPACE 2 modellen worden standaard voorzien van een 
hydraulische ophanging.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Laadcapaciteit : 
Laadvolume :  27 m3 (DIN)
Type as(sen) : dubbel as
Leeggewicht :
Max. toelaatbaar gewicht :

Bijzonderheden : transportband

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Laadcapaciteit : 21.500 kg
Laadvolume : 54 m3 (DIN)
Type as(sen) : hydro-tridem
Leeggewicht : 11.500 kg
Max. toelaatbaar gewicht : 33.000 kg

Bijzonderheden : zelfdragende constructie, 
voorwand buigt met 22°
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KRAMER KT357 | VERREIKER

CONSTRUCTEUR: KRAMER

INVOERDER: 
COFABEL SA
Peperstraat 4a
B-3071 Erps-Kwerps
00 32 (0)2 759 40 93
www.cofabel.be
info@cofabel.be

BESCHRIJVING: 
De KRAMER KT357 verreiker heeft een vermogen van 136 pk, een hefvermogen van 3.500 kg en een 
hefhoogte van 7,00 m. Om drukpieken in het hydraulisch systeem te voorkomen en een betere stabiliteit 
te garanderen is deze verreiker uitgerust met een demping voor de drie functies van de telscooparm. De 
KT357 is uitgerust met een zwaar torsievrij onderstel voor hogere lasten. De krachten worden zijdelings 
afgevoerd in het onderstel om de machine steeds op volle capaciteit te kunnen benutten. KRAMER biedt 
een automatische vlakstelling van de bak, een verlaging van het motortoerental bij maximale snelheid 
alsook een SMART HANDLING hulpsysteem voor de bestuurder.

KRONE EASYCUT R 320 | MAAIER

CONSTRUCTEUR: KRONE

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: 
De EASYCUT R 320 achtermaaier geniet van de specificiteiten van de KRONE maaiers, zoals de SAFECUT 
bescherming van de schijven, de SMARTCUT optimale overlapping van de messen en het DUOGRIP 
systeem om de machine ter hoogte van haar zwaartepunt te dragen terwijl de armen de machine zijdelings 
steunen. De KRONE R 320 maaier heeft een werkbreedte van 3,20 m en de maaibalk is uitgerust met 5 
schijven met satellietoverbrenging ontworpen door KRONE. De ophanging met veren is zowel hydraulisch 
als manueel af te stellen en biedt een snelle reactie, en dus een optimale aanpassing aan de bodem. De 
machine klapt verticaal dicht onder een hoek van 110° om de transporthoogte zoveel mogelijk te beperken. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Motorvermogen : 136 pk (100 kW)
Plaatsing van de motor : zijdelings
Transmissie : hydrostatisch
Koppelomvormer : 
Hefcapaciteit max. : 3500 kg

Hefhoogte max. : 7 m
Bijzonderheden : LOAD SENSING, SMART 
HANDLING

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen
Werkbreedte : 3,16 m
Transportbreedte : 
Aantal schijven : 5
Aantal trommels : 2

Aantal messen per schijf of trommel : 2
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 840 kg
Bijzonderheden : SAFECUT, SMARTCUT, DUOGRIP
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KRONE EASYCUT F 320 CV | MAAIER-KNEUZER

CONSTRUCTEUR: KRONE

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: 
De 320 CV frontmaaier-kneuzer heeft een werkbreedte van 3,16 m en is uitgerust met een kneuzer met 
stalenvingers in V-vorm die naar voor geplaatst zijn om intensief te kunnen kneuzen. Deze frontmaaier 
wordt aangeboden met een gesleepte maaibalk. De optimale constructie van de F320 CV vertaalt zich door 
een compacte structuur, een laag eigengewicht en afstelbare veerophanging om een optimale bodemdruk 
te bekomen en een gemakkelijkere beweging van de maaibalk over de bodem. 

KRONE EASYCUT R 320 CV | MAAIER-KNEUZER

CONSTRUCTEUR: KRONE

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: 
Deze  KRONE EASYCUT R 320 CV maaier-kneuzer heeft dezelfde eigenschappen als de F 320 CV 
frontmaaier. Deze machine wordt uitgerust met een kneuzer met vingers en twee toerentallen, de 
SAFECUT veiligheid voor de maaischijven, de SMARTCUT optimale overlapping voor de maaimessen en het 
DUOGRIP systeem om de machine ter hoogte van haar zwaartepunt te dragen terwijl de armen de machine 
zijdelings steunen. De machine klapt verticaal dicht onder een hoek van 124° om de transporthoogte te 
beperken tot 3,50 m. Met de parkeersteunen in optie kan de maaier ook verticaal weggezet worden om 
plaats te winnen in de loods.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen vooraan
Werkbreedte : 3,16 m
Transportbreedte : 3,00 m
Aantal schijven : 5
Aantal trommels : 2 

Aantal messen per schijf of trommel : 2
Aftakastoerental : 1000 omw/min
Type kneuzer : met stalen vingers
Gewicht (zonder kneuzer) :
Gewicht (met kneuzer) : 1080 kg
Bijzonderheden : SMARTCUT, SAFECUT

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen
Werkbreedte : 3,16 m
Transportbreedte : 
Aantal schijven : 5
Aantal trommels : 2 

Aantal messen per schijf of trommel : 2
Aftakastoerental : 540 omw/min 
Type kneuzer : met stalen vingers
Gewicht (zonder kneuzer) :
Gewicht (met kneuzer) :  1260 kg 
Bijzonderheden : Kneuzer met 2 toerentallen
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KRONE BIG M 450 | ZELFRIJDENDE MAAICOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: KRONE

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: De nieuwe KRONE BIG M 450 zelfrijdende maaicombinatie bestaat uit drie maaier-kneuzers 
die aangedreven worden door een LIEBHERR motor van 449 pk. De werkbreedte bedraagt 9,95 m. Deze maaiers 
zijn uitgerust met de EASYCUT maaibalk, de SAFECUT beveiliging en de snelle vervanging van de messen. De 
hydraulische afstelling van de maaihoogte wordt vanuit de cabine bediend, zoals de hydraulische afstelling van 
de bodemdruk. De assen van de BIG M 450 kunnen hydraulisch in hoogte afgesteld worden en genieten van een 
hydropneumatische ophanging, waardoor de bodemvrijheid met 15 cm kan worden vergroot tijdens het werk. 
In optie kan de frontmaaier automatisch zijdelings schuiven. Een sensor meet de stuurhoek en de maaier wordt 
hydraulisch zijdelings verplaatst naar links of naar rechts in functie van de stuurhoek van de wielen.

KRONE KW 8.82 | SCHUDDER

CONSTRUCTEUR: KRONE

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: 
De KRONE KW 8.82 schudder heeft een werkbreedte van 8,80 m. De 8 rotoren zijn elk uitgerust met 
6 tandarmen. De KW 8.82 wordt standaard uitgerust met een centrale schuinstelling en de OCTOLINK 
andrijfsysteem die toelaat om de buitenste elementen met 180° naar binnen dicht te plooien. Om het 
comfort te verhogen tijdens de verplaatsingen worden bijkomende ELADUR dempelementen bevestigd 
op de veerelementen. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aandrijving : motor van 449 pk (330 kW)
Werkbreedte : 9,95 m
Transportbreedte : 3,00 m
Transporthoogte : 4,00 m
Aantal schijven : 1 x 7 en 2 x 8
Aantal messen per schijf of trommel: 2

Aftakastoerental : 700 of 1000 omw/min
Type kneuzer : met stalen vingers
Gewicht (met kneuzer) : 15.500 kg
Bijzonderheden : hydraulische afstelling van de 
maaihoogte, zwadverzamelaar met afvoervijzels 
in optie 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen
Werkbreedte : 8,80 m
Transportbreedte : 2,98 m
Transporthoogte : 3,53 m
Aantal rotoren : 8

Aantal tanden per rotor : 6
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 1480 kg
Bijzonderheden : OCTOLINK
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KRONE KWT 1300 | SCHUDDER

CONSTRUCTEUR: KRONE

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: 
Deze schudder met 12 rotoren heeft een werkbreedte van 13,10 m. Ondanks de grote werkbreedte is 
de machine redelijk compact voor transport (2,98 m) dankzij het dichtplooien van de elementen langs 
de centrale dissel. Op de KWT 1300 het hydraulisch openklappen van de schudder verloopt helemaal 
automatisch, dankzij opeenvolgende bewegingen. De ultrasterke segmenten worden aangevuld met 
schuingeplaatste verstevigingen om de armen en de scharnieren beter te beschermen. De afstelling van 
de werkhoogte vindt plaats via een draaispindel om een proper schudeffect te bekomen. 

KRONE SWADRO 38 | HARK

CONSTRUCTEUR: KRONE

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: De SWADRO 38 is een gedragen enkelelementshark met tandemas en een werkbreedte 
van 3,80 m. De wendbaarheid wordt gewaarborgd door een draaihoek van 20°, waardoor optimaal werk 
geleverd wordt langs perceelsranden en op kleinere percelen. Bovendien wordt de werkdiepte van de rotor 
continu afgesteld vanuit de cabine dankzij een draaispindel, waardoor het gewas volledig op zwaden gelegd 
wordt. De zwadplaat kan afgesteld worden om een optimale zwadbreedte te bekomen. Bij het heffen van 
de machine zorgen stabilisatoren met inwendige veren voor een automatische centrering van de machine 
ten opzichte van de aankoppelingspunten.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : getrokken 
Werkbreedte : 13,10 m
Transportbreedte : 2,98 m
Transporthoogte : 2,77 m
Aantal rotoren : 12

Aantal tandarmen per rotor : 6
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 2750 kg
Bijzonderheden : OCTOLINK 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : 3-punts gedragen
Werkbreedte : 3,80 m 
Transportbreedte : 1,90 m
Transporthoogte : 2,21 m
Aantal rotoren : 1
Aantal tandarmen per rotor : 10

Aantal tanden per tandarm : 4
Zwadafleg : zijafleg, links
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 565 kg
Bijzonderheden : onderhoudsvrije aandrijving en 
curvebaan 
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KRONE SWADRO TC 930 | HARK

CONSTRUCTEUR: KRONE

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: De nieuwe SWADRO TC 930 is een halfgedragen dubbele hark met middenafleg. De 
rotoren zijn uitgerust met 15 tangentiële tandarmen en de werkbreedte bedraagt 8,10 tot 9,30 m. De 
werkbreedte wordt hydraulisch afgesteld, terwijl de werkhoogte manueel aangepast wordt, door middel van 
een spindel. Op de TC 930 kunnen de rotoren met een diameter van 3,80 m standaard onafhankelijk geheven 
worden op de kopakker of in geren. De ophanging in verstek van de rotoren in combinatie met de cardanische 
ophanging vertalen zich door het JET effect. De tanden komen niet in aanraking met de grond tijdens het 
heffen of zakken van de rotoren.  

KRONE SWADRO 1400 PLUS | HARK

CONSTRUCTEUR: KRONE

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: 
De SWADRO 1400 PLUS hark met vier rotoren heeft een werkbreedte van 11,00 m tot 13,50 m. De 
bedieningsterminal beheert vanuit de cabine en voor elk rotor, de werkbreedte en de werkhoogte, de 
breedte van het zwad, maar ook alle functies om de rotoren afzonderlijk of in volgorde op te heffen of 
te laten zakken. De omtreksnelheden van de voorste rotoren van de SWADRO 1400 PLUS zijn groter dan 
deze van de achterste rotoren om een homogeen en luchtig zwad te bekomen. Het robuust onderstel 
vergemakkelijkt het werk op alle percelen, zelfs met natte gewassen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : getrokken – onderste hefarmen
Werkbreedte : 8,10 tot 9,30 m
Transportbreedte : 2,86 m
Transporthoogte : 3,55 m (armen gevouwen)
Aantal rotoren : 2
Aantal tandarmen per rotor : 15

Aantal tanden per tandarm : 4
Zwadafleg : middenafleg
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 2780 kg
Bijzonderheden : transporthoogte onder de 4 
meter met gevouwen armen 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : getrokken – onderste hefarmen
Werkbreedte : 11,00 tot 13,50 m
Transportbreedte : 2,99 m
Transporthoogte : 3,99 m (armen gevouwen)
Aantal rotoren : 4
Aantal tandarmen per rotor : 13

Aantal tanden per tandarm : 4
Zwadafleg : middenafleg
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 5700 kg
Bijzonderheden : 4 rotoren, onafhankelijke afstelling 
van de rotoren



 

KRONE COMPRIMA CF 155 XC X-TREME  | PERSWIKKELCOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: KRONE

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: De COMPRIMA CF 155 XC is de enige perswikkelcombinatie uitgerust met een vaste, 
semi-variabele perskamer die ronde balen met een diameter van 1,25 tot 1,50 m kan persen en wikkelen. 
Het NOVOGRIP perssysteem bestaat uit een staaf- en powerbandelevator. Het geheel is breukbestendig 
en het antislipprofiel biedt de mogelijkheid om de dichtheid van de balen sterk te verhogen. De X-TREME 
uitvoering biedt een foliebinding van de balen. De bediening en de controle van de combinatie gebeuren 
via één enkele terminal, met automatische afstemming tussen het pers- en het wikkelproces. De wikkelaar 
is uitgerust met een dubbele arm met voorstrekking van de folie. 

 

KRONE BIG PACK HIGHSPEED 1270 XC  | GROOTPAKPERS

CONSTRUCTEUR: KRONE

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: 
De BIGPACK HIGH SPEED 1270 XC grootpakpers maakt balen met een hoogte van 0,70 m, een breedte 
van 1,20 m en een lengte van 1,00 tot 2,70 m. Deze pers is uitgerust met de EASYFLOW opraper zonder 
curvebaan, het VFS voorverdichtingssysteem en 26 messen om een hogere baaldichtheid te bekomen. De 
1270 XC is de enige pers uit het BIGPACK gamma die met enkele of dubbele knopers uitgerust kan worden. 
Talrijke opties zijn beschikbaar om de kwaliteit en de traceerbaarheid van het voeder te waarborgen, zoals 
vochtigheidssensoren, een weegsysteem of een RFID chipmarkering. 
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Perskamer : vast, semi-variabel
Perssysteem : oprolsysteem met riemen en 
dwarsstaven 
Baalbreedte : 1,20 m
Baaldiameter min. – max. : 1,25 m – 1,50 m
Breedte opraper : 2,15 m
Max. aantal messen : 17

Snijlengte (min) : 64 mm
Type as(sen) : tandemas
Type wikkelaar : dubbele arm
Breedte folie : 750 mm
Gewicht : 11.400 kg
Bijzonderheden : vaste, semi-variabele perskamer, 
NOVOGRIP perssysteem 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Breedte van de balen : 1,20 m
Hoogte van de balen : 0,70 m
Lengte van de balen : 1,00 m tot 2,70 m 
Breedte opraper : 2,35 m
Aantal messen : 26 

Aantal knopers : 6 enkele of dubbele (optie) 
knopers
Type as(sen) : tandem
Gewicht : 8430 kg
Bijzonderheden : VFS voorverdichtingssysteem



KRONE ZX 470 GL | OPRAAPWAGEN

CONSTRUCTEUR: KRONE

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: De ZX 470 GL opraapwagen heeft een laadcapaciteit van 47 m3. Deze wagen kan ook 
als silagewagen gebruikt worden. De opraapwagen is uitgerust met het POWERLOAD laadsysteem, dat het 
laden van het product optimaliseert door de vervorming van de plaat boven de aanvoerrotor te meten om 
vervolgens de lading naar achter te verplaatsen of niet. Een tweede sensor geplaatst op een plaat bovenaan 
de opraapwagen optimaliseert de verdichting van het gras voordat het opgeschoven wordt in de laadbak. 
De ZX is uitgerust met een nieuw automatisch slijpsysteem voor de messen, de SPEEDSHARP. De messen 
worden geslepen via 23 schijven die hydraulisch bediend zijn. De tandemas is uitgerust met een hydraulische 
overdracht om transportwerkzaamheden te vergemakkelijken.   

KRONE BIG X 700  | ZELFRIJDENDE HAKSELAAR

CONSTRUCTEUR: KRONE

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: De KRONE BIG X 700 hakselaar is uitgerust met een zijdelingse gebouwde motor 
met een cilinderinhoud van 16,16 l en een vermogen van 718 pk. Het gewasstroom wordt voorverdicht 
door de zes hydraulisch aangedreven invoerrollen, gevolgd door de MAXFLOW hakseltrommel en de 
STREAMCONTROL. Deze laatste is een krachtige blazer bevestigd op veren om verstoppingen van de losbuis 
te voorkomen. KRONE biedt verschillende frontuitrustingen voor alle gewassen. De EASYFLOW opraper 
zonder curvebaan geniet van een 30% hogere toerental en is uitgerust met een automatische afstelling 
van de draaisnelheid in functie van de werksnelheid van de BIG X. De EASYCOLLECT rijonafhankelijke 
maïsbek heeft een maximale werkbreedte van 10,50 m, of 14 rijen maïs, en is een KRONE exclusiviteit.
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Laadvolume : 47 m3 (DIN)
Breedte opraper : 2,125 m
Aantal messen : 48
Snijlengte : 37 mm
Type as(sen) : tandem of tridem (in optie)

Leeggewicht :
Totaal toelaatbaar gewicht : 24.000 kg
Bijzonderheden : POWERLOAD, SPEEDSHARP, 
bewegende voorwand

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Motorvermogen : 718 pk (528 kW)
Hakseltrommel : • Diameter : 660 mm • Breedte : 
800 mm • Toerental : • Aantal messen : 20, 28, 36 
of 40
Aantal invoerrollen : 6

Frontuitrusting : • Opraper : 3,00 tot 3,80 m • 
Maïsbek : 10, 12, 14 rijen • Maaieenheid : 6,20 m
Gewicht (zonder bek) : 14.350 kg
Bijzonderheden : STEAMCONTROL, EASYFLOW
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KRONE TX 460 GL | SILAGEWAGEN

CONSTRUCTEUR: KRONE

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: Het concept ontwikkeld door KRONE, met een vereenvoudigde onderstel en een 
verlaagde losbodem vooraan, maakt het mogelijk om het leeggewicht te beperken en een lagere 
vulplatform te bekomen, alsook een verhoogde laadcapaciteit en toelaatbaar gewicht. De hydraulische 
knikdissel is een nieuwigheid op de TX silagewagen en biedt een maximaal rijcomfort. De snelheid van 
de losbodem bedraagt tot 34 meter/minuut, waardoor de wagen in minder dan één minuut geledigd 
is. De KRONE TX 460 silagewagen kan in optie worden uitgerust met een loshulp met een bijkomende 
bewegende frontwand, een weegsysteem in combinatie met de hydraulische aanpassing van de vering van 
de assen of een zeil om de lading af te dekken.

KUBOTA DMC 7032 T  | MAAIER-KNEUZER

CONSTRUCTEUR: KUBOTA

INVOERDER: 
MATERMACO GROUP
Z.I. de Sauvenière Rue des Praules, 3a
B-5030 Gembloux
00 32 (0)81 627 500
www.matermaco.be
kubota@matermaco.be

BESCHRIJVING: 
De DMC 7032 T frontmaaier heeft een werkbreedte van 3,20 m, en kan gebruikt worden in combinatie 
met een heleboel maaiers uit het KUBOTA gamma. De ophanging met veren biedt een flexibele 
bewegingsruimte, alsook een constante bodemdruk. De twee overbemeten veren bieden een verhoogde 
stabiliteit en een optimale bescherming van de maaiunit, alsook minder slijtage op de glijsloffen. De 
kneuzer met SEMISWING stalen vingers en twee toerentallen vormt een reguliere gewasstroom. De 
vingers kunnen uitwijken om een vreemd voorwerp door te laten.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Laadcapaciteit : 24.000 kg (31.000 kg tridem)
Laadvolume : 46 m3 (DIN)
Type as(sen) : tandem of tridem
Leeggewicht :
Totaal toelaatbaar gewicht :

Bijzonderheden : knikdissel 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen front
Werkbreedte : 3,20 m
Transportbreedte : 3,00 m
Aantal schijven : 8
Aantal trommels : 
Aantal messen per schijf of trommel : 3

Aftakastoerental : 1000 omw/min
Type kneuzer : met stalen vingers
Gewicht (zonder kneuzer) :
Gewicht (met kneuzer) : 1230 kg
Bijzonderheden : KUBOTA maaibalk met 3 
maaimessen per schijf, SEMISWING
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KUBOTA DMC 6032N  | MAAIER-KNEUZER

CONSTRUCTEUR: KUBOTA

INVOERDER: 
MATERMACO GROUP
Z.I. de Sauvenière Rue des Praules, 3a
B-5030 Gembloux
00 32 (0)81 627 500
www.matermaco.be
kubota@matermaco.be

BESCHRIJVING: De KUBOTA DMC 6032N gedragen maaier-kneuzer heeft een werkbreedte van 3,20 m. 
Deze maaier is uitgerust met een KUBOTA maaibalk met drie messen per maaischijf en vlak design voor 
betere maaiprestaties. De maaibalk wordt bevestigd op een pendelende gedeelte met verenophanging. 
De DMC 6032N wordt aangeboden met twee kneustoerentallen, 600 en 900 omw/min, om een betere 
aanpassing te bieden aan de oogstomstandigheden. De duurzame kunststofvingers van de kneuzer 
verlagen het gewicht van de machine en bieden een uitstekend kneuseffect. Om het zwaartepunt dicht 
bij de trekker te brengen plooit de maaier dicht volgens een hoek van 130° voor transport over de weg. 
 

KUBOTA TE 4052  | SCHUDDER

CONSTRUCTEUR: KUBOTA

INVOERDER: 
MATERMACO GROUP
Z.I. de Sauvenière Rue des Praules, 3a
B-5030 Gembloux
00 32 (0)81 627 500
www.matermaco.be
kubota@matermaco.be

BESCHRIJVING: 
De TE 4052 gedragen schudder met vier rotoren heeft een werkbreedte van 5,20 m. De aandrijfkasten 
van de KUBOTA schudders zijn rechtstreeks gebout op het basisonderstel met rechthoekige stijlen om de 
krachten uitgeoefend op de transmissie te beperken. De aandrijfassen en de dubbele koppelingen brengen 
het vermogen zacht over, terwijl de rotoren de bodemoneffenheden nauwkeurig kunnen volgen en in alle 
posities kunnen werken. De tanden zijn uitgerust met staven van éénzelfde lengte om een uniforme last 
te bekomen en de levensduur te verhogen. Het beperkt gewicht van deze machines maakt ze bijzonder 
geschikt om te werken in combinatie met kleinere tractoren. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen
Werkbreedte : 3,20 m
Transportbreedte : 2,30 m
Aantal schijven : 8 
Aantal trommels :  
Aantal messen per schijf of trommel : 3

Aftakastoerental : 540 omw/min of 1000 omw/min
Type kneuzer : met kunststof vingers
Gewicht (zonder kneuzer) :
Gewicht (met kneuzer) : 1090 kg
Bijzonderheden : KUBOTA maaibalk met 3 
maaimessen per schijf 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen
Werkbreedte : 5,20 m
Transportbreedte : 2,90 m
Transporthoogte : 2,65 m
Aantal rotoren :  4

Aantal tandarmen per rotor : 7
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 530 kg
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KUBOTA RA 1546  | HARK

CONSTRUCTEUR: KUBOTA

INVOERDER: 
MATERMACO GROUP
Z.I. de Sauvenière Rue des Praules, 3a
B-5030 Gembloux
00 32 (0)81 627 500
www.matermaco.be
kubota@matermaco.be

BESCHRIJVING: 
De KUBOTA RA 1546 enkelelementshark met een werkbreedte van 4,60 m is uitgerust met de nieuwe 
onderhoudsvrije PROLINE aandrijfkast van de professionele reeks. Deze hark wordt standaard uitgerust 
met een tandemas en met schokdempers om de bodem perfect te kunnen volgen en een proper gewas 
te kunnen harken. Op de RA 1546 kan de werkhoogte hydraulisch afgesteld worden vanuit de cabine, om 
een snelle aanpassing te bieden aan alle werkomstandigheden. In optie kan de rotor ook worden uitgerust 
met een loopwiel.

KUBOTA RA 2064  | HARK

CONSTRUCTEUR: KUBOTA

INVOERDER: 
MATERMACO GROUP
Z.I. de Sauvenière Rue des Praules, 3a
B-5030 Gembloux
00 32 (0)81 627 500
www.matermaco.be
kubota@matermaco.be

BESCHRIJVING: De bijzonderheid van KUBOTA RA 2064 hark is te vinden in de bouwkwaliteit van het 
versterkt onderstel. De machine wordt standaard uitgerust met het TERRALINK QUATTRO systeem en 
stuurwielen om de draaicirkel te beperken en de wendbaarheid te verhogen op de kopakker. Het systeem 
bestaat uit een aantal open verbindingsbalken tussen de rotoren en het onderstel om een torsie van enkele 
graden te vergemakkelijken en anderzijds uit een as met vier wielen onder de rotor, die zo dicht mogelijk 
bij de tanden geplaatst zijn. Deze KUBOTA RA 2064 dubbele hark met middenafleg heeft een werkbreedte 
van 6,35 m.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen
Werkbreedte : 4,60 m
Transportbreedte : 2,15 m
Transporthoogte : 2,75 m
Aantal rotoren : 1
Aantal tandarmen per rotor : 13

Aantal tanden per tandarm : 4
Zwadafleg : zijafleg, links
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 670 kg
Bijzonderheden : hydraulische afstelling van de 
werkhoogte 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : onderste hefarmen
Werkbreedte : 6,35 m
Transportbreedte : 2,80 m
Transporthoogte : 3,85 m
Aantal rotoren : 2
Aantal tandarmen per rotor : 10

Aantal tanden per tandarm : 4
Zwadafleg : midden
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 1510 kg
Bijzonderheden : versterkt onderstel, TERRALINK 
systeem
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KUBOTA BV 5160  | RONDE BALENPERS

CONSTRUCTEUR: KUBOTA

INVOERDER: 
MATERMACO GROUP
Z.I. de Sauvenière Rue des Praules, 3a
B-5030 Gembloux
00 32 (0)81 627 500
www.matermaco.be
kubota@matermaco.be

BESCHRIJVING: Deze KUBOTA BV 5160 ronde balenpers met variabele perskamer is uitgerust met 5 
eindeloze riemen en 3 rollen om de baal rechtstreeks in rotatie te brengen, een goede baaldichtheid 
te bekomen en de verliezen te beperken in alle omstandigheden. Dankzij de afstelling van de dichtheid 
in drie lagen, met voorprogrammatie in functie van het gewas, laat de INTELLIGENT DENSITY 3D een 
perfecte aanpassing van de machine aan het gewas toe. De POWERFEED rotor brengt het gewas sneller 
in de perskamer en waarborgt een rechtstreekse start van de baalvorming. Een snijsysteem met 14 of 
25 messen wordt in optie aangeboden. De BV 5160 ronde balenpers is uitgerust met het gepatenteerd 
POWERBIND bindsysteem, de snelste op de markt. 

KUBOTA LK 2100 H  | FRONTLADER

CONSTRUCTEUR: KUBOTA

INVOERDER: 
MATERMACO GROUP
Z.I. de Sauvenière Rue des Praules, 3a
B-5030 Gembloux
00 32 (0)81 627 500
www.matermaco.be
kubota@matermaco.be

BESCHRIJVING: 
De nieuwe LK2100H frontlader met paralellogram met hydraulische compensatie PCH maakt integraal 
deel uit de KUBOTA tractoren uit de M6121 reeks. Deze keuze heeft betrekking tot goederenbehandeling 
als eerste gebruik voor deze tractor. De aankoppeling van de frontlader en de hydraulische en elektrische 
verbindingen verlopen snel en in alle veiligheid dankzij de FITLOCK en MACH aankoppelsystemen. 
De MASTER ATTACH werktuigaankoppeling maakt het mogelijk om de werktuigen automatisch te 
vergrendelen. Een schokdemper verhoogt het comfort van de gebruiker. In optie kan de frontlader 
worden uitgerust met een automatische vlakstelling van de werktuigen, alsook een synchronisatie van de 
bewegingen van de bak en van de klauw.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Perskamer : variabel
Perssysteem : 5 riemen + 3 rollen
Baalbreedte : 1,20 m
Baaldiameter min. – max. : 0,60 tot 1,65 m
Breedte opraper : 2,20 m

Max. aantal messen : 25
Snijlengte (min) : 40 mm 
Type as(sen) : enkelas
Gewicht : 3520 kg
Bijzonderheden : centrale smering, ISOBUS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Hefcapaciteit max. : 2190 kg
Hefhoogte max. : 4,00 m
Heftijd min. : 
Aantal gecombineerde functies : 4

Bijzonderheden : FITLOCK, MACH, MASTER 
ATTACH

Foto niet 
beschikbaar
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KUHN GMD 5251 TC  | MAAIER

CONSTRUCTEUR: KUHN

INVOERDER: 
PACKO AGRI
Nationale IV, 3
B-5590 Ciney
00 32 (0)83 611 474
www.packoagri.be
info@packo.be

BESCHRIJVING: 
De nieuwe GMD 5251 TC schijvenmaaier met middenophanging heeft een werkbreedte van 5,20 m. Deze 
machine wordt gekenmerkt door een hoge capaciteit en past perfect bij tractoren uit het middensegment. 
Deze maaier is uitgerust met de OPTIDISC maaibalk met levenslange smering en aandrijving van de 
schijven vanuit het midden, de GYRODINE aankoppeling en de LIFT-CONTROL ophanging. In functie van 
het gewas is het mogelijk om één of twee zwaden af te leggen. Het geïntegreerd smal transportsysteem 
vergemakkelijkt de verplaatsingen tussen de percelen en verhoogt ook de veiligheid op de weg.

KUHN FC 8830 D  | MAAICOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: KUHN

INVOERDER: 
PACKO AGRI
Nationale IV, 3
B-5590 Ciney
00 32 (0)83 611 474
www.packoagri.be
info@packo.be

BESCHRIJVING: Met de FC 3125 F frontmaaier uitgerust met de nieuwe aankoppeling in haaienvin vorm 
voor een betere zichtbaarheid biedt de nieuwe KUHN FC 8830 maaicombinatie een werkbreedte van 8,33 
m. De verschillende maaiunits kunnen apart opgeheven worden om het maaien van ongelijke percelen te 
vergemakkelijken. De kneuzer met mobiele stalen vingers met een diameter van 540 mm garandeert een gelijke 
droging van het gewas op een grotere breedte. Het draaitoerental kan worden aangepast aan het gewas. Deze 
maaiers genieten van een aantal KUHN eigenschappen, zoals de OPTIDISC maaibalken, de PROTECTADRIVE 
veiligheid, de LIFT-CONTROL hydropneumatische ophanging, of de FAST-FIT om maaimessen snel te wisselen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : getrokken – onderste hefarmen
Werkbreedte : 5,20 m
Transportbreedte : 2,90 m
Aantal schijven : 12
Aantal trommels : 

Aantal messen per schijf of trommel : 2
Aftakastoerental : 1000 omw/min
Gewicht : 3000 kg

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Benodigd vermogen : tractor van 191 pk (140 kW)
Aankoppeling : 1 gedragen vooraan en 2 gedragen 
achteraan
Werkbreedte : 8,33 m
Transportbreedte : 2,95 m
Aantal schijven : 2 x 7
Aantal trommels : 

Aantal messen per schijf of trommel : 2
Aftakastoerental : 1000 omw/min
Type kneuzer : met vingers
Gewicht (zonder kneuzer) :
Gewicht (met kneuzer) :  3030 kg
Bijzonderheden : flexibele FLEXPROTECT 
bescherming in polyethyleen 



59

60

KUHN GF 10812  | SCHUDDER

CONSTRUCTEUR: KUHN

INVOERDER: 
PACKO AGRI
Nationale IV, 3
B-5590 Ciney
00 32 (0)83 611 474
www.packoagri.be
info@packo.be

BESCHRIJVING: 
De KUHN GF 10812 G gedragen schudder is uitgerust met 10 rotoren met een kleine diameter (1,50 m), 
voor een werkbreedte van 10,80 m. Dankzij de DIGIDRIVE aandrijving van de rotoren en aandrijvingen die 
levenslang gesmeerd zijn moeten enkel nog een paar scharnierpunten regelmatig gesmeerd worden. Deze 
GF 10812 schudder wordt standaard uitgerust met een kantschudinrichting alsook het HLC (Headland Lift 
Control) systeem om de rotoren op te heffen. Door een ventiel te bedienen zullen alle rotoren met 50 cm 
opgeheven worden in minder dan 5 seconden. Dit systeem vergemakkelijkt het draaien op de kopakker 
terwijl het gewas maar één keer geschud wordt om verontreinigingen te voorkomen. 

KUHN GA 8731  | HARK

CONSTRUCTEUR: KUHN

INVOERDER: 
PACKO AGRI
Nationale IV, 3
B-5590 Ciney
00 32 (0)83 611 474
www.packoagri.be
info@packo.be

BESCHRIJVING: 
De KUHN GA 8731 halfgedragen dubbele hark met middenafleg heeft een werkbreedte van 7,70 m tot 8,60 
m.  De MASTERDRIVE GIII carter met uniek concept met dubbele verdieping biedt een betere bescherming 
en bedrijfszekerheid. De tandarmen genieten bovendien van een nieuwe en sterkere bevestiging. Om een 
betere bodemvolging en harkkwaliteit te waarborgen wordt elke rotor uitgerust met vier wielen dicht bij 
de tandarmen en met een cardanische scharnierpunt. Voor verplaatsingen over de weg vergrendelt het 
exclusief STABILIFT systeem de twee rotoren automatisch om de stabiliteit van de machine nog verder te 
verhogen. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen
Werkbreedte : 10,80 m
Transportbreedte : 2,99 m
Transporthoogte : 3,65 m
Aantal rotoren : 10

Aantal tandarmen per rotor : 6
Aftakastoerental : 540 omw/min 
Gewicht : 1620 kg
Bijzonderheden : HEADLAND LIFT CONTROL

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : onderste hefarmen
Werkbreedte : 7,70 tot 8,60 m
Transportbreedte : 3,00 m
Transporthoogte : 4,00 m
Aantal rotoren : 2

Aantal tandarmen per rotor : 13
Aantal tanden per tandarm : 4
Zwadafleg : midden
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 2250 kg
Bijzonderheden : nieuwe MASTER DRIVE GIII carter



 

KUHN FBP 3135  | PERSWIKKELCOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: KUHN

INVOERDER: 
PACKO AGRI
Nationale IV, 3
B-5590 Ciney
00 32 (0)83 611 474
www.packoagri.be
info@packo.be

BESCHRIJVING: 
De vaste perskamer van de FBP 3135 ronde balenpers bestaat uit 18 POWERTRACK rollen met symmetrisch 
profiel om een effectieve dichtheid en baalrotatie te kunnen waarborgen in alle omstandigheden. De 
FBP 3135 is uitgerust met de nieuwe AUTOMATE functie om de pers 100% automatisch te laten werken. 
AUTOMATE neemt automatisch de controle over volgende functies: de achterdeur openen/sluiten, een 
rotorverstopping verhelpen door de onderste plaat te openen of te sluiten en de messen te reinigen. Het 
INTELLIWRAP systeem beheert alle wikkelfuncties voor een betere controle van het geheel. 
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KUHN MERGE MAXX 950  | HARK

CONSTRUCTEUR: KUHN

INVOERDER: 
PACKO AGRI
Nationale IV, 3
B-5590 Ciney
00 32 (0)83 611 474
www.packoagri.be
info@packo.be

BESCHRIJVING: 
De MERGE MAXX 950 bandhark is een veelzijdige machine die alle gewassen met de nodige zorgen harkt 
op een werkbreedte van 9,50 m en met behoud van de voederwaarde. Twee onafhankelijke oprapers zijn 
voorzien van het WINDGUARD systeem met een geleidingsvoorziening en een rol om de gewasstromen te 
verbeteren op het afvoertapijt. Het draaitoerental van de opraper kan worden aangepast in functie van 
het gewas. Het zwad kan op verschillende manieren afgelegd worden: middenafleg, zijafleg links of rechts, 
maar ook in combinatie links en rechts of centraal en zijdelings. Alle bedieningen van de MERGE MAXX 
950 worden beheerd via de terminal in de cabine.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aandrijving : tractor van 110 pk (80 kW)
Aankoppeling : onderste hefarmen
Werkbreedte : 8,20 m tot 9,50 m
Transportbreedte : 3,00 m
Transporthoogte : 3,60 m

Aantal oprapers en tapijten : 2 
Zwadafleg : midden en/of zijafleg
Aftakastoerental : 1000 omw/min 
Gewicht : 4845 kg
Bijzonderheden : onafhankelijke hydraulische 
aandrijving, WINDGUARD

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Perskamer : vast
Perssysteem : 18 rollen
Baalbreedte : 1,22 m
Baaldiameter min. – max. : 1,25 m
Breedte opraper : 2,30 m
Max. aantal messen : 23 (0/7/11/12/23)

Snijlengte (min) : 45 mm
Type as(sen) : tandem
Type wikkelaar : dubbele armen
Breedte folie : 750 mm
Gewicht : 5600 kg
Bijzonderheden : ISOBUS
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KUHN LSB 1270 DX  | GROOTPAKPERS

CONSTRUCTEUR: KUHN

INVOERDER: 
PACKO AGRI
Nationale IV, 3
B-5590 Ciney
00 32 (0)83 611 474
www.packoagri.be
info@packo.be

BESCHRIJVING: 
Deze grootpakpers maakt balen met een breedte van 1,20 m, een hoogte van 0,70 m en een lengte van 
0,60 m tot 3,00 m. Het POWER DENSITY systeem met invoervork voedt de voorperskamer homogener, 
zodat balen met een optimale dichtheid geproduceerd worden. De LSB 1270 DX pers kan balen met een tot 
10% hogere persdichtheid dan andere modellen produceren dankzij een versterkte aandrijving, onderstel 
en perskanaal. De LSB persen zijn compatibel met het ISOBUS systeem en kunnen in optie met een 
weegsysteem worden uitgerust.

KUHN RW 1610 C E-TWIN  | WIKKELAAR

CONSTRUCTEUR: KUHN

INVOERDER: 
PACKO AGRI
Nationale IV, 3
B-5590 Ciney
00 32 (0)83 611 474
www.packoagri.be
info@packo.be

BESCHRIJVING: 
De RW 1610 C E-TWIN getrokken en zelfladende wikkelaar voor ronde balen is uitgerust met het gepatenteerd 
AUTOLOAD laadsysteem. Het wikkelproces zal automatisch starten eens een baal gedetecteerd wordt 
op de laadarm. De innoverende E-TWIN technologie maakt het mogelijk om balen te wikkelen met een 
unieke, speciaal ontwikkelde, voorstrekker om de wikkeltijden te halveren en de foliekosten te verlagen. 
De conische voorstrekkersrollen zijn zo geplaatst dat de twee folierollen van 750 mm voor 2/3 overlappen 
voordat ze van de voorstrekker komen om de weerstand van de folie te vergroten in alle omstandigheden.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Baalbreedte : 1,20 m
Baalhoogte : 0,70 m
Baallengte : 0,60 m tot 3,00 m
Breedte opraper : 2,30 m
Aantal messen : 23

Aantal knopers : 6 (dubbele knopers)
Type as(sen) : tandem
Gewicht : 9940 kg
Bijzonderheden : ISOBUS, POWER DENSITY, 
aangedreven zwadrol 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Aankoppeling : getrokken
Wikkelsysteem : draaitafel
Breedte folie : 750 mm
Type balen : ronde
Max. afmetingen ronde balen : 1,50 m diameter

Max. afmetingen rechthoekige balen :
Gewicht : 1490 kg
Bijzonderheden : programmeerbare bediening, 
AUTOLOAD, E-TWIN
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KUHN SW 4014 AUTOLOAD  | WIKKELAAR

CONSTRUCTEUR: KUHN

INVOERDER: 
PACKO AGRI
Nationale IV, 3
B-5590 Ciney
00 32 (0)83 611 474
www.packoagri.be
info@packo.be

BESCHRIJVING: 
De zelfladende KUHN SW 4014 AUTOLOAD wikkelaar is zowel geschikt om ronde als rechthoekige balen 
te wikkelen. Deze machine wordt gekenmerkt door het AUTOLOAD herkenning- en laadsysteem dat een 
volledig automatische wikkelproces mogelijk maakt zonder dat de bestuurder hoeft in te grijpen. De baal 
wordt gedetecteerd door een lasersensor geplaatst boven de machine. Het exclusief openingsconcept met 
een telescopisch frame biedt een eenvoudige lading en een optimaal zicht op het wikkelproces. De SW 4014 
beschikt bovendien over een intelligente functie om de lospositie van de baal (vertikaal, knopen naar boven) 
te selecteren. 

LELY TIGO XR100  | OPRAAPWAGEN

CONSTRUCTEUR: LELY

INVOERDER: 
PIRON S SPRL
Rue du Développement, 15
B-4837 Baelen
00 32 (0)498 321 997
www.pirons-sprl.be
info@pirons-sprl.be

BESCHRIJVING: De LELY TIGO XR 100 is de grootste opraapwagen van de constructeur en biedt een 
laadvolume van 54 m3. Dankzij de afstelling van de verdichting van het gewas vanuit de terminal in de 
cabine en de multifunctionele frontwand dat volgens een hoek van 80° kantelt is het mogelijk om tot 100 
m³ te laden in de wagen. De TIGO XR 100 is uitgerust met een rotor geplaatst juist achter de opraper 
om een optimale gewasstroom te waarborgen. De rotor is uitgerust met 45 messen met afzonderlijke 
beveiliging, goed voor een snijlengte van 37 mm. De hydropneumatische ophanging van de assen is 
uitgerust met een automatische stabilisator om een grotere stabiliteit te waarborgen, zowel tijdens het 
laden als voor transportwerkzaamheden.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Attelage : traînée
Wikkelsysteem : dubbele roterende armen
Breedte folie : 750 mm
Type balen : ronde en rechthoekige balen 
Max. afmetingen ronde balen : 1,40 m diameter

Max. afmetingen rechthoekige balen : 1,20 x 1,30 
x 2,00 m
Gewicht : 2740 kg
Bijzonderheden : ISOBUS, AUTOLOAD, 
telescopische balk

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Laadvolume : 54 m3 (DIN)
Breedte opraper : 2,00 m
Aantal messen : 45
Snijlengte : 37 mm
Type as(sen) : tandem of hydropneumatische 

tridem 
Leeggewicht : 12.300 kg
Max. toelaatbaar gewicht : 31.000 kg
Bijzonderheden : multifunctionele frontwand, 
hydropneumatische ophanging
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LELY RP 180 V  | RONDE BALENPERS

CONSTRUCTEUR: LELY

INVOERDER: 
FELTEN FRERES ET FILS
Bei Der Kappel, 10
L-9775 Luxembourg
00 352 (0)92 16 12
www.felten.lu
info@felten.lu

BESCHRIJVING: 
De LELY RP 180 V ronde balenpers met variabele perskamer produceert balen met een diameter van 0,90 
tot 1,80 m. Deze pers is uitgerust met het CPS (CONSTANT PRESSURE SYSTEM) verdichtingssysteem 
om de persdruk te verhogen naar mate de diameter groter wordt, zodat de dichtheid homogeen blijft 
tijdens het persproces. De XTRACUT snijunit met 17 messen is uitgerust met het HYDROFLEXCONTROL 
systeem. De POWERSPLIT aandrijving verdeelt het vermogen om de rotor aan de ene kant aan te drijven 
en de perskamer aan de andere kant om de vermogensbehoeften te doen dalen en de transmissie te 
vereenvoudigen. 

LELY RP 245   | RONDE BALENPERS

CONSTRUCTEUR: LELY

INVOERDER: 
FELTEN FRERES ET FILS
Bei Der Kappel, 10
L-9775 Luxembourg
00 352 (0)92 16 12
www.felten.lu
info@felten.lu

BESCHRIJVING: 
Dankzij de compacte bouwwijze van de LELY RP 245 ronde balenpers is de nieuwe opraper zonder 
curvebaan dichter bij de rotor geplaatst om een betere gewasstroom te bekomen. De 18 POWERGRIP rollen 
waarborgen een hogere verdichting van het gewas en een rotatie van de baal in alle omstandigheden. 
Dankzij de LELY VARIONET netbinding zal het net altijd rond de baal en langs de kanten gewikkeld worden 
dankzij een speciaal strek- en verdeelsysteem. Dit systeem wordt bovendien aangevuld met het ELS 
systeem om het laden en vervangen van netrollen te vergemakkelijken. De RP 245 met vaste perskamer 
perst ronde balen met een breedte van 1,23 m en een diameter van 1,25 m.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Perskamer : variabel
Perssysteem : 4 riemen
Baalbreedte : 1,23 m
Baaldiameter min. – max. : 0,90 tot 1,80 m
Breedte opraper : 2,25 of 2,40 m

Max. aantal messen : 17 (0/8/9/17)
Snijlengte (min) : 67,5 mm
Type as(sen) : enkelas
Gewicht : 4200 kg
Bijzonderheden :  HYDROFLEXCONTROL 
veiligheid, CPS

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Perskamer : vast
Perssysteem : 18 rollen
Baalbreedte : 1,23 m
Baaldiameter min. – max. : 1,25 m
Breedte opraper : 2,25 m

Max. aantal messen : 13 
Snijlengte (min) : 90 mm
Type as(sen) : enkelas
Gewicht : 3400 kg
Bijzonderheden : HYDROFLEXCONTROL, 
XTRACUT, POWERSPLIT aandrijving
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MASSEY FERGUSON DM 306 FZ  | MAAIER

CONSTRUCTEUR: MASSEY FERGUSON

INVOERDER: 
MATERMACO GROUP
Brixtonlaan, 7
B-1930 Zaventem 
00 32 (0)2 435 32 00
www.matermaco.be
agriculture@matermaco.be

BESCHRIJVING: 
De MF DM 306 FZ front schijvenmaaier met parallellogramophanging heeft een werkbreedte van 3,00 
m. De grote parallellogramophanging met veren maakt het mogelijk om de bodemdruk te regelen en 
een goede maaikwaliteit te garanderen. De maaischijven zijn verbonden met een compacte haakse 
overbrenging aangedreven vanuit de zeshoekige as die over de volledige breedte van de maaibalk 
loopt om een gelijkmatige overbrenging van het vermogen naar alle maaischijven te waarborgen en 
piekbelastingen op te vangen. Het DRIVEGUARD systeem beschermt de maaier tegen overbelastingen 
door de scheidingspunten van de schijf door te boren. Deze worden dan snel en gemakkelijk vervangen.

MASSEY FERGUSON DM 306 TL-KC  | MAAIER-KNEUZER

CONSTRUCTEUR: MASSEY FERGUSON

INVOERDER: 
MATERMACO GROUP
Brixtonlaan, 7
B-1930 Zaventem 
00 32 (0)2 435 32 00
www.matermaco.be
agriculture@matermaco.be

BESCHRIJVING: De DM 306 TL-KC is een gedragen maaier-kneuzer met centrale ophanging en een werkbreedte 
van 3,00 m. De maaibalk wordt modulair gebouwd en is uitgerust met 6 schijven. Omdat de haakse overbrengingen 
gebout zijn kan de maaibalk van een centrale werking naar een werking per paren overgaan door de haakse 
overbrengingen om te draaien. De bodemdruk wordt automatisch gecalibreerd op het einde van elke werkgang 
dankzij het TURBOLIFT systeem met hydropneumatische ophanging. Deze maaier is uitgerust met een kneuzer met 
SUPER C veertanden met anti-verliesvoorziening. Dankzij de eenvoudige afstelling van de kneusintensiteit met een 
tegenkam is het niet meer noodzakelijk om het kneustoerental te verstellen met een aparte schakelkast.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen, front
Werkbreedte : 3,00 m
Transportbreedte : 
Aantal schijven : 6
Aantal trommels : 

Aantal messen per schijf of trommel : 2
Aftakastoerental : 1000 omw/min
Gewicht : 930 kg
Bijzonderheden : compacte haakse overbrenging, 
DRIVEGUARD

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Aankoppeling : gedragen
Werkbreedte : 3,00 m
Transportbreedte :
Aantal schijven : 6
Aantal trommels : 
Aantal messen per schijf of trommel : 2

Aftakastoerental : 540 of 1000 omw/min
Type kneuzer : met tanden
Gewicht (zonder kneuzer) : 724 kg
Gewicht (met kneuzer) :  
Bijzonderheden : TURBOLIFT hydropneumatische 
ophanging
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MASSEY FERGUSON TD 868 TRC  | SCHUDDER

CONSTRUCTEUR: MASSEY FERGUSON

INVOERDER: 
MATERMACO GROUP
Brixtonlaan, 7
B-1930 Zaventem 
00 32 (0)2 435 32 00
www.matermaco.be
agriculture@matermaco.be

BESCHRIJVING: 
Alle onderstellen van de MASSEY FERGUSON schudders zijn vervaardigd uit overbemeten vierkantige 
profielen die een uitstekende stijfheid waarborgen. De TD 868 TRC is een getrokken schudder met 
transportonderstel en een werkbreedte van 8,60 m. Dankzij de automatische aan- en uitschakeling 
met SECURITY LOCK SYSTEM (SLS) hydraulische bediening, blijft de veiligheid maximaal tijdens het 
dichtvouwen van de machine. Dit SLS systeem met geïntegreerde vrijloop stopt de aandrijving van 
de rotoren als de machine halverwege dichtgevouwd is. Deze machine is standaard uitgerust met een 
kantschudinrichting en een bescherming tegen tandverliezen.

MASSEY FERGUSON RK 802 TRC PRO  | HARK

CONSTRUCTEUR: MASSEY FERGUSON

INVOERDER: 
MATERMACO GROUP
Brixtonlaan, 7
B-1930 Zaventem 
00 32 (0)2 435 32 00
www.matermaco.be
agriculture@matermaco.be

BESCHRIJVING: De RK 802 TRC PRO getrokken hark met middenafleg heeft een werkbreedte tussen 
7,20 m en 8,00 m en is uitgerust met de automatische voorkeuze van de werkbreedte. De nieuwe PRO 
rotoronderstellen zijn uitgerust met een tandemas met 6 wielen met 18 duimsbanden. De voorste dubbele 
wielen van de rotorkoppen zijn breder en vast om een zachte werking te garanderen op moeilijkere 
ondergronden. MASSEY FERGUSON biedt een geïntegreerd en gepatenteerd stuursysteem in het 
onderstel. De stuurbewegingen worden via een stuuras overgebracht naar de wielen door de verplaatsing 
van fuseeën met afstelbare staven. Het « JET » effect wordt gewaarborgd door de volledige ophanging 
met cardaanassen en de verdeling van het gewicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Aankoppeling : onderste hefarmen
Werkbreedte : 8,60 m
Transportbreedte : 3,00 m
Transporthoogte : 
Aantal rotoren : 8

Aantal tandarmen per rotor : 6
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 1660 kg
Bijzonderheden : SECURITY LOCK SYSTEM

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Aankoppeling : onderste hefarmen
Werkbreedte : 7,20 tot 8,00 m
Transportbreedte : 2,98 m
Transporthoogte : 3,65 m
Aantal rotoren : 2
Aantal tandarmen per rotor : 12

Aantal tanden per tandarm : 4
Zwadafleg : middenafleg
Aftakastoerental : 540 omw/min 
Gewicht : 1900 kg
Bijzonderheden : JET effect, gepatenteerde 
sturing in het onderstel 

Foto niet 
beschikbaar

Foto niet 
beschikbaar
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MASSEY FERGUSON RB 4160 V  | RONDE BALENPERS

CONSTRUCTEUR: MASSEY FERGUSON

INVOERDER: 
MATERMACO GROUP
Brixtonlaan, 7
B-1930 Zaventem 
00 32 (0)2 435 32 00
www.matermaco.be
agriculture@matermaco.be

BESCHRIJVING: 
De MASSEY FERGUSON RB 4160 V ronde balenpers met variabele perskamer perst balen met 
een breedte van 1,23 m en een diameter tussen 0,90 en 1,60 m. Deze pers is uitgerust met het uniek 
HYDROFLEXCONTROL beschermsysteem met twee functies. De eerste maakt het mogelijk om het voorste 
gedeelte van de bodem van de invoerkamer te verzetten en tot 80% van de mogelijke verstoppingen te 
voorkomen. De twee functie wordt geactiveerd door de gebruiker om grotere verstoppingen op te lossen 
door de bodem van de invoerkamer hydraulisch te laten zakken, waardoor het gewas gemakkelijk door kan 
naar de perskamer et de stilstanden tot een minimum beperkt blijven.

MASSEY FERGUSON 2250  | GROOTPAKPERS

CONSTRUCTEUR: MASSEY FERGUSON

INVOERDER: 
MATERMACO GROUP
Brixtonlaan, 7
B-1930 Zaventem 
00 32 (0)2 435 32 00
www.matermaco.be
agriculture@matermaco.be

BESCHRIJVING: 
De MASSEY FERGUSON 2250 pers maakt balen met een breedte van 0,80 m, een hoogte van 0,90 m en 
een regelbare lengte tot 2,74 m. De plunjer is uitgerust met sensoren die de frontale kracht van de plunjer 
meten. Deze informatie wordt gebruikt om het dichtheidsbeheersysteem automatisch te controleren 
en biedt de bestuurder bovendien informatie om ongelijke zwaden beter op te rapen. Het bindsysteem 
met dubbele knopers is ontworpen door de Hesston fabriek. Het PROCUT snijsysteem met 17 messen en 
dubbele en afzonderlijke hydraulische beveiliging maakt een snijlengte van 43,5 mm mogelijk. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Perskamer : variabel
Perssysteem : met 4 riemen
Baalbreedte : 1,23 m
Baaldiameter min. – max. : 0,90 tot 1,60 m
Breedte opraper : 2,25 m

Max. aantal messen : 13, 17 of 25
Snijlengte (min) :
Type as(sen) : enkel as
Gewicht : 3950 kg
Bijzonderheden : HYDROFLEXCONTROL veiligheid

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Baalbreedte : 0,80 m
Baalhoogte : 0,90 m
Baallengte : tot 2,74 m
Breedte opraper : 2,26 m
Aantal messen : 17 (0/8/17)

Aantal knopers : 4 dubbele knopen
Type as(sen) : enkel as
Gewicht : 7670 kg
Bijzonderheden : de zwaarste en krachtigste 
plunjer op de markt 

Foto niet 
beschikbaar
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MASSEY FERGUSON TH 7038  | VERREIKER

CONSTRUCTEUR: MASSEY FERGUSON

INVOERDER: 
MATERMACO GROUP
Brixtonlaan, 7
B-1930 Zaventem 
00 32 (0)2 435 32 00
www.matermaco.be
agriculture@matermaco.be

BESCHRIJVING: 
De MF TH 7038 verreiker heeft een vermogen van 130 pk en voldoet aan de TIER 4 Final emissienormen. 
De hefcapaciteit bedraagt 3800 kg, voor een hefhoogte van 7,00 m dankzij een hydraulisch debiet van 
190 l/min en een load sensing systeem. Een nieuwe ECO modus is beschikbaar en beheert het oliedebiet 
en het motortoerental automatisch om het verbruik te laden dalen. De hydrostatische transmissie 
twee mechanische en twee hydraulische overbrengingen om steeds de beste aanpassing aan de 
werkomstandigheden te bieden, alsook uitstekende transportprestaties op de openbare weg.

MC HALE F9000  | MAAICOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: MC HALE

INVOERDER: 
VAN HAUTTE LANDBOUWMACHINES BVBA
Zwaarveld, 27
B-9220 Hamme
00 32 (0)52 47 24 45
www.vanhaute-landbouwmachines.be
bavo@vanhaute-landbouwmachines.be

BESCHRIJVING: 
MC HALE ontwikkelde een nieuwe maaicombinatie, de F9000, met een werkbreedte van 8,56 m. De maaiers 
volgen de bodem in drie richtingen dankzij een uniek en gepatenteerd system. De maaiers kunnen 12° naar 
achteren bewegen alsook 17° naar links of naar rechts. De maaibalk zal eenvoudig kunnen uitwijken als er 
een obstakel geraakt wordt. Het gamma PRO GLIDE maaiers wordt standaard voorzien van een kneuzer 
met stalen vingers die het gewas efficiënt kneuzen. Twee kneustoerentallen (700 of 1000 omw/min) worden 
aangeboden en ze worden geregeld met een eenvoudige hendel. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Motorvermogen : 130 pk (96 kW)
Plaatsing van de motor : zijdelings
Transmissie : hydrostatisch
Koppelomvormer : 
Hefcapaciteit max. : 3800 kg

Hefhoogte max. : 7,00 m
Bijzonderheden : LOAD SENSING met oliedebiet 
van 190 l/min

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Benodigd vermogen : tractor van 250 pk (186 kW)
Aankoppeling : 1 gedragen vooraan en 2 gedragen 
achteraan
Werkbreedte : 8,56 m
Transportbreedte : 2,90 m
Aantal schijven : 3 x 7

Aantal trommels : 
Aantal messen per schijf of trommel : 2
Aftakastoerental : 1000 omw/min
Type kneuzer : met vingers
Gewicht (zonder kneuzer) :
Gewicht (met kneuzer) :  2480 kg
Bijzonderheden : volgsysteem in 3 richtingen
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MC HALE F 5500  | RONDE BALENPERS

CONSTRUCTEUR: MC HALE

INVOERDER: 
VAN HAUTTE LANDBOUWMACHINES BVBA
Zwaarveld, 27
B-9220 Hamme
00 32 (0)52 47 24 45
www.vanhaute-landbouwmachines.be
bavo@vanhaute-landbouwmachines.be

BESCHRIJVING: 
De MC HALE F 5500 ronde balenpers met vaste perskamer perst balen met een breedte van 1,23 m en 
een diameter van 1,25 m. De F 5500 is uitgerust met een roterende invoer met 15 messen en biedt de 
mogelijkheid om tussen drie messencombinaties (7, 8 of 15) te kiezen. Het invoerkanaal kan openschuiven 
om verstoppingen vlug te verhelpen vanuit de cabine, via de WIZZARD PLUS bedieningskast. Op dit model 
worden de lagers en kettingen gesmeerd door een progressief systeem dat vet onder druk injecteert. 

MC HALE V 660  | RONDE BALENPERS

CONSTRUCTEUR: MC HALE

INVOERDER: 
VAN HAUTTE LANDBOUWMACHINES BVBA
Zwaarveld, 27
B-9220 Hamme
00 32 (0)52 47 24 45
www.vanhaute-landbouwmachines.be
bavo@vanhaute-landbouwmachines.be

BESCHRIJVING: 
Sinds 2017 worden de MC HALE persen met variabele perskamer uitgerust met één enkele riem in plaats 
van drie riemen voordien. Deze evolutie verbetert het contact met de baal, de rotatie van de baal en 
vermindert ook de verliezen. De V 660 perst balen met een breedte van 1,23 m en een diameter van 
0,60 tot 1,68 m. De machine is uitgerust met 15 messen, die een snijlengte van 65 mm waarborgen. Ze 
kunnen vanuit de cabine buiten werking gezet worden via de EXPERT PLUS terminal, die ook voor de 
afstellingen van baalgrootte en –dichtheid en talrijke andere parameters zorgt. Het invoerkanaal kan naar 
onder openschuiven om verstoppingen vlug te verhelpen vanuit de cabine.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Perskamer : vast
Perssysteem : 18 rollen
Baalbreedte : 1,23 m
Baaldiameter min. – max. : 1,25 m
Breedte opraper : 2,10 m

Max. aantal messen : 15
Snijlengte (min) : 65 mm
Type as(sen) : enkel as
Gewicht : 3500 kg
Bijzonderheden : WIZZARD PLUS bediening

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Perskamer : variabel
Perssysteem : 1 riem
Baalbreedte : 1,23 m
Baaldiameter min. – max. : 0,70 tot 1,68 m
Breedte opraper : 2,10 m

Max. aantal messen : 15
Snijlengte (min) : 65 mm
Type as(sen) : enkel as
Gewicht : 4000 kg
Bijzonderheden : enkele riem, EXPERT PLUS 
bedieningsterminal



 

MC HALE FUSION VARIO  | PERSWIKKELCOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: MC HALE

INVOERDER: 
VAN HAUTTE LANDBOUWMACHINES BVBA
Zwaarveld, 27
B-9220 Hamme
00 32 (0)52 47 24 45
www.vanhaute-landbouwmachines.be
bavo@vanhaute-landbouwmachines.be

BESCHRIJVING: Het perssysteem met één riem van MC HALE wordt ook toegepast op de FUSION VARIO. 
Deze pers produceert balen met een diameter van 1,10 tot 1,45 m (gewikkelde balen) of van 0,60 tot 1,68 m 
(stro en hooi). Voor de rest is de pers uitgerust met een opraper met vijf rijen tanden en een werkbreedte 
van 2,10 m. De invoerrotor is uitgerust met maximaal 15 messen. Bij verstoppingen zakt de bodemplaat van 
de perskamer hydraulisch naar beneden. De afstellingen van de FUSION VARIO vinden vanuit de cabine 
plaats door middel van de iTOUCH touchscreen. Het HIGH SPEED gepatenteerd overbrengingssysteem 
voor de bal maakt gebruik van de vlakstelling van de onderste rol van de wikkelaar als de baal overgebracht 
wordt om de hoogte te beperken en de overdracht verder te beveiligen.

 

MC HALE FUSION 3+  | PERSWIKKELCOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: MC HALE

INVOERDER: 
VAN HAUTTE LANDBOUWMACHINES BVBA
Zwaarveld, 27
B-9220 Hamme
00 32 (0)52 47 24 45
www.vanhaute-landbouwmachines.be
bavo@vanhaute-landbouwmachines.be

BESCHRIJVING: 
De MC HALE FUSION 3 PLUS perswikkelcombinatie is uitgerust met een vaste perskamer met 18 rollen en 
een verticaal wikkelarm dat geïntegreerd is in de pers. Deze pers is uitgerust met een bindsysteem met 
folie. De strekking van de folie wordt automatisch aangepast in functie van de weersomstandigheden, 
zoals temperatuur en lichtintensiteit. De FUSION 3 PLUS is een volledig automatische machine, beheerd 
door de iTOUCH terminal van MC HALE. Deze omvat ook een camera om het wikkelproces nauwkeurig op 
te volgen.
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Perskamer : vast
Perssysteem : 18 rollen
Baalbreedte : 1,23 m
Baaldiameter min. – max. : 1,25 m
Breedte opraper : 2,10 m
Max. aantal messen : 25

Snijlengte (min) : 46 mm
Type as(sen) : enkel as
Type wikkelaar : geïntegreerd
Breedte folie : 750 mm
Gewicht : 5650 kg
Bijzonderheden : « folie op folie » technologie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Perskamer : variabel
Perssysteem : 1 riem
Baalbreedte : 1,23 m
Baaldiameter min. – max. : 0,60 tot 1,68 m
Breedte opraper : 2,10 m
Max. aantal messen : 15

Snijlengte (min) : 65 mm
Type as(sen) : enkel as
Type wikkelaar : geïntegreerd
Breedte folie : 750 mm
Gewicht : 6500 kg
Bijzonderheden : HIGH SPEED, iTOUCH, enkele 
riem



82

81

991 BE  | WIKKELAAR

CONSTRUCTEUR: MC HALE

INVOERDER: 
VAN HAUTTE LANDBOUWMACHINES BVBA
Zwaarveld, 27
B-9220 Hamme
00 32 (0)52 47 24 45
www.vanhaute-landbouwmachines.be
bavo@vanhaute-landbouwmachines.be

BESCHRIJVING: 
De MC HALE 991 BE wikkelaar met draaitafel is het topsegment van de 991B-reeks. De 991 BE werkt 
volledig automatisch, van het laden tot het afleggen van ronde balen. De machine is uitgerust met een 
zijdelingse laadarm, een hydraulisch snijsysteem voor de folie en een sensor voor afgscheurde folie. De 
aflegtafel is uitgerust met een sleepvoet. Deze specificiteit van MC HALE beschermt de baal en de machine 
door de last op de wikkelaar aanzienlijk te verminderen. De baal kan ofwel standaard afgelegd worden, 
ofwel op de platte kant, door de afstellingen van de aflegtafel manueel aan te passe. De 991 BE kan ook 
statisch gebruikt worden in combinatie met een groep om te vermijden dat een tweede tractor nodig is.

MC HALE ORBITAL  | WIKKELAAR

CONSTRUCTEUR: MC HALE

INVOERDER: 
VAN HAUTTE LANDBOUWMACHINES BVBA
Zwaarveld, 27
B-9220 Hamme
00 32 (0)52 47 24 45
www.vanhaute-landbouwmachines.be
bavo@vanhaute-landbouwmachines.be

BESCHRIJVING: 
De ORBITAL wikkelaar voor ronde balen van MC HALE is een ultrasnelle machine. De ORBITAL maakt 
gebruik van de gepatenteerde technologie met verticale wikkelring reeds gebruikt op de FUSION, die 
balen zeer snel kan wikkelen. Dankzij het gebruik van de aflegrol kan de ORBITAL balen van een diameter 
van 1,10 tot 1,45 m wikkelen. De hoogte van de achterrol van de wikkelaar wordt automatisch aangepast 
volgens de baalgrootte zodat de folie steeds in het midden van de baal gepositioneerd blijft, om een goede 
folieoverlapping te waarborgen. De EXPERT PLUS bedieningsconsole in combinatie met een load sensing 
verdeler verzekert een snelle en volledig automatische werking.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Aankoppeling : getrokken
Wikkelsysteem : draaitafel
Breedte folie : 750 mm
Type balen : ronde balen
Max. afmetingen ronde balen :

Max. afmetingen rechthoekige balen :
Gewicht : 1870 kg
Bijzonderheden : volledig automatisch, sleepvoet

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Aankoppeling : getrokken
Wikkelsysteem : verticale wikkelring
Breedte folie : 750 mm
Type balen : ronde balen
Max. afmetingen ronde balen : 1,45 m

Max. afmetingen rechthoekige balen :
Gewicht : 1850 kg
Bijzonderheden : afstelling van de hoogte van de 
achterrol in functie van de baaldiameter 
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MC HALE 998 HIGHSPEED  | WIKKELAAR

CONSTRUCTEUR: MC HALE

INVOERDER: 
VAN HAUTTE LANDBOUWMACHINES BVBA
Zwaarveld, 27
B-9220 Hamme
00 32 (0)52 47 24 45
www.vanhaute-landbouwmachines.be
bavo@vanhaute-landbouwmachines.be

BESCHRIJVING: 
De MC HALE 998 is een getrokken wikkelaar met dubbele arm voorzien om rechthoekige balen te 
wikkelen met folierollen met een breedte van 750 mm. De machine is uitgerust met een snel laadtapijt met 
automatische positionering van de te wikkelen balen, een hydraulisch systeem om de folie te bevestigen 
en te snijden, een automatische vlakstelling van de balen, een aankoppeling met scharnierende kop en 
een hydraulische centrale om, onder andere, de tafel en de wikkelarmen aan te drijven. De MC HALE 998 
kan alle types rechthoekige balen wikkelen van 0,80 m x 0,70 m tot 1,60 m x 1,20 m, en zelfs dubbele 
rechthoekige balen wikkelen.

MX T417  | FRONTLADER

CONSTRUCTEUR: MX

INVOERDER: 
PACKO AGRI
Nationale IV, 3
B-5590 Ciney
00 32 (0)83 611 474
www.packoagri.be
info@packo.be

BESCHRIJVING: Het aankoppelsysteem aan de tractor van de MX T417 frontlader verloopt gemakkelijk, 
dankzij het FITLOCK vergrendelsysteem en aan de MACH hydraulische connecties. Tijdens het werk 
verzekert het PCH systeem de hercirculatie van de olie in de frontlader om bijkomend vermogen te 
genereren en de hoek van de werktuigen constant te houden tijdens het heffen of zakken. De MACH 2 
snelkoppeling voor werktuigen garandeert een ogenblikkelijke en lekvrije aankoppeling. Het SCS systeem 
om de bewegingen van het werktuig te synchroniseren en het ACS systeem om de werktuigen terug in 
positie te brengen vervolledigen deze frontlader. Verschillende mogelijkheden van elektronische of 
hydraulische bedieningen zijn leverbaar. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Aankoppeling : getrokken
Wikkelsysteem : dubbele roterende armen
Breedte folie : 750 mm
Type balen : rechthoekige balen
Max. afmetingen ronde balen :

Max. afmetingen rechthoekige balen : van 80 x 70 
cm tot 160 x 120 cm
Gewicht : 3875 kg
Bijzonderheden : hydraulische centrale, 
schuinstelling van de oscillerende rollen 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Hefcapaciteit max. : 3050 kg
Hefhoogte max. : 4,60 m
Heftijd min. : 8.2 s
Aantal gecombineerde functies : 4
Bijzonderheden : FITLOCK vergrendelsysteem



 

NEW HOLLAND ROLL BALER 125 COMBI  | PERSWIKKELCOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: NEW HOLLAND

INVOERDER: 
NEW HOLLAND BENELUX
Léon Claeysstraat 3A
B-8210 Zedelgem
00 32 (0)50 253 111
www.newholland.com
infobenelux@newholland.com

BESCHRIJVING: Deze perswikkelcombinatie met vaste perskamer produceert balen met een breedte 
van 1,20 m en een diameter van 1,25 m. Het perssysteem bestaat uit 18 geribde rollen die een optimale 
persdichtheid waarborgen. De invoerrotor is uitgerust met 20 afzonderlijk beschermde messen. Bij 
opstoppingen is het mogelijk om de aandrijving van de opraper en de rotor hydraulisch uit werking te 
zetten. Daarnaast is dit model uitgerust met een brede decompressieklep met aangepaste opening. De 
balen kunnen ofwel met net ofwel met folie gebonden worden. De monitor in de cabine maakt het mogelijk 
om de machine te beheren en op te volgen.
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NEW HOLLAND ROLL BALER 180  | RONDE BALENPERS

CONSTRUCTEUR: NEW HOLLAND

INVOERDER: 
NEW HOLLAND BENELUX
Léon Claeysstraat 3A
B-8210 Zedelgem
00 32 (0)50 253 111
www.newholland.com
infobenelux@newholland.com

BESCHRIJVING: 
De nieuwe ROLL-BELT 180 ronde balenpers met variabele perskamer is uitgerust met een perssysteem met 
eindeloze riemen en rollen. De twee dichtheidscontrole cilinders links en rechts van de machine houden 
de strekking van de riemen in de gaten om ervoor te zorgen dat de dichtheid van de balen voldoende 
is in alle oogstomstandigheden. Het nieuw ROLL-BELT systeem laat de baal draaien door middel van 
zes aangedreven organen die permanent in contact blijven met de baal. Deze machine perst balen met 
een breedte van 1,20 m en een diameter van 0,90 tot 1,80 m. De BALE COMMAND monitor beheert de 
afstellingen van de machine vanuit de cabine van de tractor.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Perskamer : variabel
Perssysteem : rollen en riemen 
Baalbreedte : 1,20 m
Baaldiameter min. – max. : 0,90 – 1,80 m
Breedte opraper : 2,07 m

Max. aantal messen : 15 
Snijlengte (min) : 65 mm
Type as(sen) : enkel as
Gewicht : 3815 kg
Bijzonderheden : afneembare opraperwielen, 
BALE COMMAND monitor

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Perskamer : vast
Perssysteem : geribde rollen
Baalbreedte : 1,20 m
Baaldiameter min. – max. : 1,25 m
Breedte opraper : 2,30 m
Max. aantal messen : 20 (0/10/20)

Snijlengte (min) : 
Type as(sen) : tandem
Type wikkelaar : 2 roterende armen
Breedte folie : 750 mm
Gewicht : 4 800 Kg 
Bijzonderheden : CROPCUTTER, ISOBUS
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NEW HOLLAND BIG BALER 890  | GROOTPAKPERS

CONSTRUCTEUR: NEW HOLLAND

INVOERDER: 
NEW HOLLAND BENELUX
Léon Claeysstraat 3A
B-8210 Zedelgem
00 32 (0)50 253 111
www.newholland.com
infobenelux@newholland.com

BESCHRIJVING: 
De BIG BALER 890 grootpakpers wordt in België gebouwd en perst balen van 0,80 x 0,90 m en met een 
maximale lengte van 2,60 m. Deze pers is uitgerust met de nieuwe MAXISWEEP opraper van 1,96 m met 
verbeterd toerental om 20% extra rendement te bekomen. De CROPCUTTER uitvoering met een 800 mm 
brede rotor is uitgerust met 19 messen om een minimale snijlengte van 40 mm te bekomen. Standaard wordt 
deze BB 890 uitgerust met een vulindicator die de bestuurder permanent aangeeft hoe hij best rijdt om 
uniforme balen te kunnen produceren. Een weegsysteem, een systeem om de vochtigheidsgraad te meten en 
een elektronisch systeem om de lengte van de balen te meten worden in optie aangeboden.

NEW HOLLAND BIG BALER 1270  | GROOTPAKPERS

CONSTRUCTEUR: NEW HOLLAND

INVOERDER: 
NEW HOLLAND BENELUX
Léon Claeysstraat 3A
B-8210 Zedelgem
00 32 (0)50 253 111
www.newholland.com
infobenelux@newholland.com

BESCHRIJVING: De nieuwe BB 1270 grootpakpers wordt gekenmerkt door een 14% hogere plunjertoerental 
en een versterkte hoofdaandrijving waardoor de capaciteit 20% hoger ligt. Deze pers is uitgerust met een 
opraper in S profiel om een homogene gewasinvoer te verzorgen en een snijsysteem met 29 messen in 
lade-uitvoering. De baaldichtheid wordt bewaakt aan drie zijden van het perskanaal en wordt automatisch 
aangepast indien nodig.  Een weegsysteem, een systeem om de droge stof te meten en een elektronisch 
systeem om de lengte van de balen te meten worden in optie aangeboden, alsook de INTELLICRUISE, een 
systeem dat de snelheid van de tractor aanpast om de invoer van de pers steeds optimaal te laten draaien, 
door middel van ISOBUS technologie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Baalbreedte : 0,80 m
Baalhoogte : 0,90 m
Baallengte : 1,00 tot 2,60 m
Breedte opraper : 1,96 m
Aantal messen : 19

Aantal knopers : 4 dubbele knopen
Type as(sen) : enkel as (tandem in optie)
Gewicht :
Bijzonderheden : controle en afstelling van de 
voornaamste functies via het INTELLIVIEW IV 
scherm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Baalbreedte : 1,20 m
Baalhoogte : 0,70 m
Baallengte : 1,00 tot 2,60 m
Breedte opraper : 2,35 m
Aantal messen : 29

Aantal knopers : 6 dubbele knopen
Type as(sen) : enkel as (tandem in optie)
Gewicht :
Bijzonderheden :  ISOBUS



NEW HOLLAND LM 7.42 ELITE  | VERREIKER

CONSTRUCTEUR: NEW HOLLAND

INVOERDER: 
NEW HOLLAND BENELUX
Léon Claeysstraat 3A
B-8210 Zedelgem
00 32 (0)50 253 111
www.newholland.com
infobenelux@newholland.com

BESCHRIJVING: 
De NEW HOLLAND LM 7.42 verreiker heeft een vermogen van 143 pk en is uitgerust met een POWERSHIFT 
transmissie van het type 6 x 3 AUTOSHIFT. De zeer sterke gewicht/vermogen verhouding maakt deze 
machine geschikt om de zwaarste taken aan te kunnen. NEW HOLLAND ontwikkelde anderzijds de 360 
VISION cabine gekenmerkt door een uitstekend panoramisch zicht dankzij een brede voorruit en smallere 
stijlen. Het transportmodus wordt automatisch ingeschakeld vanaf de derde snelheid of boven 12 km/u. De 
achterwielen worden dan eerst gecentreerd en vervolgens vergrendeld en de machine stuurt nog enkel 
op de voorwielen.
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NEW HOLLAND FR 650  | ZELFRIJDENDE HAKSELAAR

CONSTRUCTEUR: NEW HOLLAND

INVOERDER: 
NEW HOLLAND BENELUX
Léon Claeysstraat 3A
B-8210 Zedelgem
00 32 (0)50 253 111
www.newholland.com
infobenelux@newholland.com

BESCHRIJVING:  De FR 650 zelfrijdende hakselaar ontwikkelt een vermogen van 653 pk en is uitgerust 
met een 3,00 m brede opraper met AUTOFLOAT aanpassing van de werkhoogte. De positie van de 
opraper wordt hydraulisch en automatisch aangepast om een constante hoogte te behouden, ongeacht de 
bodemoneffenheden. Het ADJUST-O-MATIC systeem waarborgt het automatisch slijpen van de messen om een 
constante snijkwaliteit te kunnen verzekeren tijdens langere werkdagen. De in optie aangeboden ACTIVELOC 
past de snijlengte automatisch aan het drogestofgehalte van het gewas. De FR 650 is uitgerust met de 
VARIFLOW technologie om de positie van de blazer aan te passen in functie van het geoogst product en op 
deze manier tot 40 pk te besparen. Deze hakselaar is uitgerust met de POWERCRUISE functie om steeds de 
beste verhouding te bekomen tussen motortoerental en rijsnelheid, waardoor het verbruik tot 15% kan dalen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Motorvermogen : 653 pk (480 kW)
Hakseltrommel : • Diameter : 710 mm • Breedte 
: 884 mm • Toerental : 1130 omw/min • Aantal 
messen : 2 x 10, 2 x 12, 2 x 16, 2 x 20
Aantal invoerrollen : 4

Frontuitrusting : • Opraper : 3,00 m of 3,80 m • 
Maïsbek : 6, 8, 10, 12 rijen • Maaieenheid : 6 m
Gewicht (zonder frontuitrusting) : 12.760 kg
Bijzonderheden : POWERCRUISE, ACTIVELOC, 
VARIFLOW

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Motorvermogen : 143 pk (105 kW)
Plaatsing van de motor : zijdelings
Transmissie : POWERSHIFT
Koppelomvormer : heavy duty van 280 mm
Hefcapaciteit max. : 4200 kg

Hefhoogte max. : 7,00 m
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PÖTTINGER NOVACAT 352 CF  | MAAIER

CONSTRUCTEUR: PÖTTINGER 

INVOERDER: 
PÖTTINGER BELGIUM SPRL
Avenue A. Lacomblé 69-71
B-1030 Bruxelles
00 32 (0)2 894 41 61
www.poettinger.at
dominique.emond@poettinger.be

BESCHRIJVING: 
Met de NOVACAT 352 CROSSFLOW biedt PÖTTINGER een unieke oplossing om zwaden te verzamelen. 
Deze maaier is uitgerust met een afvoervijzel achter de maaibalk met een werkbreedte van 3,46 m, om het 
gewas rechtstreeks in zwaden af te leggen. Het is nog steeds mogelijk om de NOVACAT 352 te gebruiken om 
het gewas breed af te leggen door de kap op te tillen. Het beperkt gewicht van deze maaier en het beperkt 
gevraagd vermogen maken het mogelijk om heel wat te besparen op brandstofverbruik. In transportpositie 
wordt de machine naar achteren geplaatst om de transportbreedte en -hoogte te beperken.

PÖTTINGER NOVACAT A10 ED COLLECTOR  | MAAICOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: PÖTTINGER 

INVOERDER: 
PÖTTINGER BELGIUM SPRL
Avenue A. Lacomblé 69-71
B-1030 Bruxelles
00 32 (0)2 894 41 61
www.poettinger.at
dominique.emond@poettinger.be

BESCHRIJVING: 
De laatste generatie maaicombinatie van PÖTTINGER is de NOVACAT A10 COLLECTOR dat gekenmerkt 
wordt door een grote veelzijdigheid dankzij afneembare verzamelbanden met traploos afstelbaar 
toerental. Er bestaan 4 verschillende mogelijkheden om zwaden te verzamelen. De maaibreedte wordt 
geoptimaliseerd door de achterste maaiers met 400 mm zijdelings te laten schuiven om voldoende 
overlapping te waarborgen ten opzichte van de frontmaaier, en in alle omstandigheden. In optie kan deze 
werkbreedteaanpassing automatisch verlopen als de tractor uitgerust is met een stuurhoeksensor.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Aankoppeling : gedragen
Werkbreedte : 3,46 m
Transportbreedte : 
Aantal schijven : 8
Aantal trommels : 

Aantal messen per schijf of trommel : 2
Aftakastoerental : 1000 omw/min
Gewicht : 1460 kg
Bijzonderheden : afvoervijzel

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Benodigd vermogen : 
Aankoppeling : 1 gedragen vooraan en 2 gedragen 
achteraan
Werkbreedte : van 8,80 tot 10,02 m
Transportbreedte : 3,15 m
Aantal schijven : 2 x 8

Aantal trommels : 
Aantal messen per schijf of trommel : 2
Aftakastoerental : 1000 omw/min
Type kneuzer : met stalen vingers 
Gewicht (zonder kneuzer) :
Gewicht (met kneuzer) : 3780 kg
Bijzonderheden : centrale smering in optie
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PÖTTINGER HIT 8.9 T  | SCHUDDER

CONSTRUCTEUR: PÖTTINGER 

INVOERDER: 
PÖTTINGER BELGIUM SPRL
Avenue A. Lacomblé 69-71
B-1030 Bruxelles
00 32 (0)2 894 41 61
www.poettinger.at
dominique.emond@poettinger.be

BESCHRIJVING: 
De HIT 8.9 T getrokken schudder met 8 rotoren heeft een werkbreedte van 
8,60 m. De gebogen vorm van de tandarmen (DYNATECH) maakt het mogelijk om het verbruik te 
beperken, het gewas te beschermen en te voorkomen dat gras gewikkeld wordt rond de rotoren. Daarnaast 
worden de transportwielen zeer dicht bij de tanden geplaatst en fungeren dus ook als dieptewielen. Op het 
einde van een werkgang zorgt het LIFTMATIC PLUS systeem ervoor dat de rotoren in horizontale positie 
geplaatst worden voor ze op te heffen om te vermijden dat de tanden in aanraking komen met grond.  

PÖTTINGER TOP 1252 C  | HARK

CONSTRUCTEUR: PÖTTINGER 

INVOERDER: 
PÖTTINGER BELGIUM SPRL
Avenue A. Lacomblé 69-71
B-1030 Bruxelles
00 32 (0)2 894 41 61
www.poettinger.at
dominique.emond@poettinger.be

BESCHRIJVING: Voor de harken met 4 rotoren ontwikkelde PÖTTINGER een unieke hybride aandrijving. 
De voorste rotoren worden hydraulisch aangedreven om een transporthoogte van 3,99 m mogelijk te maken 
zonder tandarmen af te bouwen, terwijl de achterste rotoren mechanisch aangedreven worden. De TOPTECH 
PLUS rotoren zijn uitgerust met een curvebaan van grote diameter dat traploos regelbaar is in functie 
van de hoeveelheid gewas en de werkomstandigheden. Elk rotor is uitgerust met een MULTITAST wiel om 
verontreiniging van het gewas te voorkomen. De POWER CONTROL terminal maakt het mogelijk om de 
rotoren afzonderlijk op te heffen en de hoogte van de rotoren hydraulisch af te stellen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Aankoppeling :
Werkbreedte : 8,60 m
Transportbreedte : 2,90 m
Transporthoogte : 2,70 m
Aantal rotoren : 8

Aantal tandarmen per rotor : 6
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 1750 kg
Bijzonderheden : DYNATECH rotoren, LIFTMATIC 
PLUS systeem

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Aankoppeling : onderste hefarmen
Werkbreedte : 8,00 tot 12,50 m
Transportbreedte : 3,00 m
Transporthoogte : 3,99 m
Aantal rotoren : 4
Aantal tandarmen per rotor : 13

Aantal tanden per tandarm : 4
Zwadafleg : middenafleg
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 6315 kg
Bijzonderheden : hybride aandrijving van de 
rotoren, MULTITAST wiel



 

PÖTTINGER IMPRESS 155 VC PRO  | PERSWIKKELCOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: PÖTTINGER 

INVOERDER: 
PÖTTINGER BELGIUM SPRL
Avenue A. Lacomblé 69-71
B-1030 Bruxelles
00 32 (0)2 894 41 61
www.poettinger.at
dominique.emond@poettinger.be

BESCHRIJVING: La nouvelle combinaison presse-enrubanneuse PÖTTINGER IMPRESS 155 VC PRO est 
équipée d’un ramasseur de 2,30 m de large à suspension centrale et à deux bâtis porteurs articulés pour une 
grande liberté de mouvement et un débattement unique de 120 mm au niveau des dents. La technique LIFT-UP 
positionne la barre de coupe au-dessus du rotor. Le sens de rotation du rotor est identique à celui du ramasseur 
permettant un flux naturel avec une entrée dans la chambre de pressage en position tangentielle optimale. De 
plus, grâce au rotor nettoyeur, les brins courts ne sont plus perdus et se retrouvent réinjectés dans le flux de 
fourrage. Le dispositif d’enrubannage compact à réglage totalement automatique se caractérise par l’animation 
des bras enrubanneurs par le bas, un concept unique qui permet un centre de gravité très bas de la machine.
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PÖTTINGER TORRO 6510 L COMBILINE  | OPRAAPWAGEN

CONSTRUCTEUR: PÖTTINGER 

INVOERDER: 
PÖTTINGER BELGIUM SPRL
Avenue A. Lacomblé 69-71
B-1030 Bruxelles
00 32 (0)2 894 41 61
www.poettinger.at
dominique.emond@poettinger.be

BESCHRIJVING: 
Deze TORRO 6510 L COMBILINE opraapwagen met een laadvolume van 35 m3 is standaard uitgerust 
met Load Sensing, een laadautomaat en een pendelende opraper met 6 rijen tanden. Het hart van de 
POTTINGER TORRO opraapwagen is het POWERMATIC PLUS laadsysteem. De rotor is aangepast voor 
hogere vermogens en waarborgt een goede gewasstroom voor het gewas afkomstig van de opraper. De 
snijrotor met 45 messen is gekoppeld aan het AUTOCUT automatisch slijpsysteem van de messen om 
steeds een optimale snijkwaliteit te kunnen bieden tijdens lange werkdagen. De snijunit is zeer toegankelijk 
dankzij de EASY MOVE, met het zijdelings schuiven van de snijunit. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Perskamer : variabel
Perssysteem : met riemen
Baalbreedte : 1,20 m
Baaldiameter min. – max. : 0.8 tot 1,55 m
Breedte opraper : 2,30 m
Max. aantal messen : 32

Snijlengte (min) : 36 mm
Type as(sen) : tandem
Type wikkelaar : dubbele armen
Breedte folie : 750 mm
Gewicht :
Bijzonderheden : LIFT-UP techniek, rotor met 
reinigingsfunctie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Laadvolume : 35 m3 (DIN)
Breedte opraper : 2.00 m
Aantal messen : 45
Snijlengte : 34 mm
Type as(sen) : tandem

Leeggewicht : 8650 kg
Max. toelaatbaar gewicht : 20.000 kg
Bijzonderheden : automatische vulling van de 
aanhangwagen, AUTOCUT  
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QUICKE Q6S PERFORMANCE Q PLUS  | FRONTLADER

CONSTRUCTEUR: QUICKE 

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: 
De QUICKE Q 6S frontlader is ontworpen voor tractoren van 120 tot 220 pk. De hefcapaciteit bedraagt 
2140 kg, voor een hefhoogte van 4,25 m. Het LOCK & GO aan- en afkoppelsysteem zorgt voor meer gemak 
en tijdswinst. De Q-COMPAGNON stuurhulp maakt een volledige controle van de dagelijkse taken van de 
frontlader mogelijk. Een weegsysteem met automatische opslag van de gegevens en een positiecontrole 
voor de hoogte en de hoek van het frontwerktuig maken dit mogelijk. Alle informatie omtrent de frontlader 
kan rechtstreeks worden gedownload via de nieuwe Q-COMPAGNON app beschikbaar op APP STORE en 
GOOGLE PLAY.

REITER RESPIRO R9 PROFI  | HARK

CONSTRUCTEUR: REITER 

INVOERDER: 
FELTEN FRERES ET FILS
Bei Der Kappel, 10
L-9775 Luxembourg
00 352 (0)92 16 12
www.felten.lu
info@felten.lu

BESCHRIJVING: 
De REITER RESPIRO PROFI hark wordt gekenmerkt door een flexibele opraper met kleine diameter en 
zonder curvebaan. De tanden van de opraper worden op een volledig nieuwe manier vastgezet, wat het 
voordeel biedt om geen tanden meer te verliezen. De lage draaisnelheid van de opraper helpt om een proper 
gewas te oogsten en beperkt de verliezen. De zwadrol draagt bij tot een goede werking van de opraper 
door het gewasstroom te optimaliseren. De nieuwe RESPIRO R9 PROFI heeft een werkbreedte van 7,00 m 
in zijafleguitvoering en een werkbreedte tot 9,00 m met een middenafleg van het zwad. De machine wordt 
hydraulisch aangedreven door een eigen hydraulisch systeem aangedreven door de aftakas.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Hefcapaciteit max. : 2140 kg
Hefhoogte max. : 4,25 m
Heftijd min. :
Aantal gecombineerde functies : 
Bijzonderheden : Q-COMPAGNON app, LOCK & GO

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Benodigd vermogen : tractor van 120 pk (88 kW)
Aankoppeling : onderste hefarmen
Werkbreedte :  7,00 m tot 9,00 m
Transportbreedte : 3,00 m
Transporthoogte : 1,20 m

Aantal oprapers en tapijten : 2
Zwadafleg : midden- of zijafleg
Gewicht : 6400 kg
Bijzonderheden : flexibele opraper

Foto niet 
beschikbaar
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SIP AIR 300 F  | HARK

CONSTRUCTEUR: SIP 

INVOERDER: 
AGRI-CENTER
Feitsch ZAE
L-9631 Allerborn
00 352 (0)23 63 75 17
www.agri-center.lu
d.champagne@wowey.eu

BESCHRIJVING: 
De SIP AIR 300 F is een fronthark met een werkbreedte van 3,55 m. Het concept rust op een gepatenteerde 
flexibele opraper zonder curvebaan en een transporttapijt. De opraper bestaat uit een rotor met een 
diameter van 33 cm en wordt hydraulisch aangedreven. De opraper wordt aangevuld door een zwadrol. 
Boven deze vindt men een rol met vinger om het gewas te leiden naar de transportband en het gewasstroom 
te verbeteren. Deze hark rust op vrij draaiende schijven die gekoppeld zijn met de hydropneumatische 
ophanging en een zeer goede bodemopvolging bieden om een proper gewas te kunnen harken. De tanden 
van de opraper zijn uitgerust met een anti-verlies systeem.

SIP AIR 500 T  | HARK

CONSTRUCTEUR: SIP 

INVOERDER: 
AGRI-CENTER
Feitsch ZAE
L-9631 Allerborn
00 352 (0)23 63 75 17
www.agri-center.lu
d.champagne@wowey.eu

BESCHRIJVING: 
De SIP AIR 500 T hark is de getrokken uitvoering. Deze machine is uitgerust met een draaikop en heeft 
een werkbreedte van 5,55 m tot 6,45 m in functie van de breedte van het zwad. Het transportonderstel 
werd grondig bestudeerd en maakt het mogelijk om de machine zowel links als rechts van de tractor 
te gebruiken. In transportmodus blijft de breedte van de machine beperkt omdat de harkunit met 90° 
verdraaid wordt om te komen rusten op het onderstel. Deze hark kan worden gebruikt in combinatie 
met een fronthark om de capaciteit verder te verhogen. De zwaden kunnen zowel links als rechts van de 
machine afgelegd worden.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Benodigd vermogen : tractor van 100 pk (74 kW)
Aankoppeling : fronthef
Werkbreedte : 3,55 tot 4,45 m
Transportbreedte : 3,00 m
Transporthoogte : 1,20 m

Aantal oprapers en tapijten : 1
Zwadafleg : zijafleg
Gewicht : 1080 kg
Bijzonderheden : flexibele opraper

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Benodigd vermogen : tractor van 120 pk (88 kW)
Aankoppeling : getrokken, onderste hefarmen
Werkbreedte : 5,55 tot 6,45 m
Transportbreedte : 2,50 m
Transporthoogte : 2,45 m

Aantal oprapers en tapijten : 1
Zwadafleg : zijafleg
Gewicht : 4150 kg
Bijzonderheden : flexibele opraper
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STRAUTMANN GIGA VITESSE 3602  | OPRAAPWAGEN

CONSTRUCTEUR: STRAUTMANN 

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: 
STRAUTMANN stelt de nieuwe GIGA VITESSE 3602 opraapwagen voor, met een laadvolume van 34 m3. Het 
innoverend concept van de rotor omvat wikkelingen op de zijkanten van de rotor. De breedte van de rotor 
werd vergroot tot 2,10 m en de rotor kan worden uitgerust met 44 messen, goed voor een theoretische 
snijlengte van 35 mm. De GIGA VITESSE 3602 is uitgerust met een CFS versnelrol voor een actieve 
overbrenging tussen de opraper en de rotor. Deze zorgt ook voor een betere verdeling van het gewas over 
de volledige breedte van de rotor voor een beter snijeffect en een verlaging van het verbruik. De GIGA 
VITESSE is daarnaast ook uitgerust met een laadautomaat met sensoren.

STRAUTMANN TERA VITESSE 4601  | OPRAAPWAGEN

CONSTRUCTEUR: STRAUTMANN 

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: 
De reeks TERA VITESSE opraapwagens zijn het vlaggenschip van de constructeur. De TERA VITESSE 4601 
is uitgerust met een opraper van 2,12 m en een snijrotor met 50 messen. Deze opraapwagen is standaard 
uitgerust met de CFS (Continuous Flow System) technologie met een versnelrol tussen de opraper en de 
rotor om het benodigd vermogen te beperken, maar ook het gewas optimaal te verdelen over de breedte van 
de rotor en de levensduur van de messen te verlengen. Om het lossen te vergemakkelijken is de opraapwagen 
uitgerust met een knikdissel bediend door twee dubbelwerkende cilinders. In optie biedt de constructeur ook 
een afdeksysteem om het gewas in alle veiligheid te kunnen vervoeren.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Laadvolume : 34 m3 (DIN)
Breedte opraper : 2,25 m
Aantal messen : 44
Snijlengte : 35 mm
Type as(sen) : tandem

Leeggewicht :
Max. toelaatbaar gewicht : 22.000 kg
Bijzonderheden : CONTINUOUS FLOW SYSTEM, 
STRAUTMANN mesbeveiliging

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Laadvolume : 44 m3 (DIN)
Breedte opraper : 2,12 m
Aantal messen : 50
Snijlengte : 35 mm
Type as(sen) : tandem, hydropneumatisch

Leeggewicht : 11.000 kg
Max. toelaatbaar gewicht : 24.000 kg
Bijzonderheden : CFS technologie, ISOBUS
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STRAUTMANN APERION 3401  | SILAGEWAGEN

CONSTRUCTEUR: STRAUTMANN 

INVOERDER: 
JOSKIN DISTRITECH
Rue de Wergifosse, 39
B-4630 Soumagne 
00 32 (0)4 377 35 45
www.distritech.be
info@distritech.be

BESCHRIJVING: 
De veelzijdige STRAUTMANN APERION 3401 aanhangwagen is uitgerust met een rubbertapijt met een 
breedte van 2,10 m en een dikte van 10 mm. De zijwanden bestaan uit kunststofplaten versterkt met 
glasvezel. De APERION 3401 heeft een laadvolume van 35 m3 en is het grootste model van de constructeur. 
In optie kan de APERION aanhangwagen worden uitgerust met twee doseerwalsen met mechanische 
aandrijving om het gewas beter te verdelen over de kuil of met een overlaadvijzel voor graan. Dankzij 
opzetschoten kan de laadvolume vergroten tot 52 m3.

VICON EXTR  7100 T  | MAAICOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: VICON

INVOERDER: 
KVERNELAND BENELUX
Essenestraat, 18  A
B-1740 Ternat
00 32 (0)2 582 80 02
hpps://be.vicon.eu
benelux.sales@kvernelandgroup.com

BESCHRIJVING: De EXTR  7100 T VARIO maaicombinatie met kneuzer met kunststof vingers heeft een 
variabele werkbreedte van 9,80 m tot 10,20 m. Deze machines zijn uitgerust met het SIDESHIFT hydraulisch 
system op de steunarmen om de achtermaaiers tot 400 mm zijdelings te laten schuiven. Bovendien biedt 
GEOMOW een automatisch beheer van de secties om de werkzaamheden te vergemakkelijken op de 
kopakker. Op het einde van de werkgang zal de frontmaaier automatisch opgeheven worden voordat de 
machine in aanraking komt met de gevormde zwaden, en de achtermaaiers zullen ook exact op het juiste 
moment geheven worden. Hetzelfde geldt bij het begin van een volgende werkgang.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Laadcapaciteit : 23600 kg
Laadvolume : 35 m3 (DIN)
Type as(sen) : tandem of tridem (in optie)
Leeggewicht : 10400 kg
Max. toelaatbaar gewicht : 34.000 kg

Bijzonderheden : afdraaitapijt

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Benodigd vermogen : tractor van 200 pk (150 kW)
Aankoppeling : 1 gedragen vooraan, 2 gedragen 
achteraan
Werkbreedte : 9,80 tot 10,20 m
Transportbreedte : 2,90 m
Aantal schijven : 3 x 8

Aantal trommels : 
Aantal messen per schijf of trommel : 3
Aftakastoerental : 1000 omw/min
Type kneuzer : met kunststof vingers
Gewicht (zonder kneuzer) :
Gewicht (met kneuzer) : 2800 kg 
Bijzonderheden : LOAD SENSING, GEOMOW
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VICON FANEX 1124  | SCHUDDER

CONSTRUCTEUR: VICON

INVOERDER: 
KVERNELAND BENELUX
Essenestraat, 18  A
B-1740 Ternat
00 32 (0)2 582 80 02
hpps://be.vicon.eu
benelux.sales@kvernelandgroup.com

BESCHRIJVING: 
De gedragen VICON FANEX 1124 hark beschikt over 10 rotoren met 6 tandarmen per rotor, goed voor 
een werkbreedte van 11,20 m. De FANEX 1124 is uitgerust met de nieuwe XL uitvoering van de HEXALINK 
aandrijving om een betrouwbaar overbracht van het vermogen te garanderen, alsook het dichtvouwen op 
180° van de buitenste rotoren voor verplaatsingen. De werkhoek van de rotoren kan in drie posities geregeld 
worden om een optimale aanpassing aan alle gewassen te bieden. De VICON SUPER-C tanden van 10 mm zijn 
vervaardigd uit veerstaal en de windingen hebben een 20% groter diameter dan de standaard modellen voor 
een langere levensduur.

VICON ANDEX 1505  | HARK

CONSTRUCTEUR: VICON

INVOERDER: 
KVERNELAND BENELUX
Essenestraat, 18  A
B-1740 Ternat
00 32 (0)2 582 80 02
hpps://be.vicon.eu
benelux.sales@kvernelandgroup.com

BESCHRIJVING: De ANDEX 1505 hark is het grootste model uit het aanbod van VICON. Dankzij de 4 rotoren 
gaat de werkbreedte van 9,80 m tot 15,00 m. De rotoren zijn uitgerust met het TERRALINK QUATTRO 
systeem om een uitstekende aanpassing te bieden in drie richtingen aan de bodemoneffenheden, en om 
een proper gewas te harken. De ANDEX 1505 is volledig ISOBUS en alle functies van de hark kunnen vanuit 
de cabine bediend worden, zoals de hefhoogte van de rotoren, het afzonderlijk heffen van de 4 rotoren, de 
inschakeling van het GEORAKE beheer op de kopakker, de afstelling van de zwadbreedte of het dichtvouwen 
van de machine.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Aankoppeling : gedragen
Werkbreedte : 11,20 m
Transportbreedte : 2,95 m
Transporthoogte : 3,35 m
Aantal rotoren : 10

Aantal tandarmen per rotor : 6
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 1600 kg
Bijzonderheden : HEXALINK aandrijving

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Aankoppeling : onderste hefarmen
Werkbreedte : 9,80 tot 15,00 m
Transportbreedte : 2,99 m
Transporthoogte : 3,45 m (afgenomen armen)
Aantal rotoren : 4
Aantal tandarmen per rotor : 13 / 15

Aantal tanden per tandarm : 4 / 5
Zwadafleg : middenafleg
Aftakastoerental : 540 omw/min
Gewicht : 6000 kg
Bijzonderheden : TERRALINK QUATTRO, 
GEORAKE, ISOBUS



 

VICON FAST BALE  | PERSWIKKELCOMBINATIE

CONSTRUCTEUR: VICON

INVOERDER: 
KVERNELAND BENELUX
Essenestraat, 18  A
B-1740 Ternat
00 32 (0)2 582 80 02
hpps://be.vicon.eu
benelux.sales@kvernelandgroup.com

BESCHRIJVING: De VICON FAST BALE non-stop perswikkelcombinatie met vaste perskamer is een echte 
2-in-1 werktuig dankzij de twee perskamers. Om het persen te starten zal het gewas naar de eerste perskamer. 
Eens de eerste baal gevormd is zal het gewasstroom naar een soort voorperskamer geleid worden, zonder 
dat de machine hoeft te stoppen, en terwijl de eerste baal met net gebonden wordt en vervolgens naar 
de wikkelaar overgebracht wordt. De tweede baal wordt voor 2/3 in de voorperskamer gevormd en wordt 
overgebracht naar de gewone perskamer om afgewerkt en gebonden te worden. De wikkelaar met twee 
wikkelarmen werkt in overhang ten opzichte van de pers en dichtbij de grond om de baal zachtjes af te 
leggen. Deze pers heeft een capaciteit tot 110 balen per uur!
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VICON RV 5220  | RONDE BALENPERS

CONSTRUCTEUR: VICON

INVOERDER: 
KVERNELAND BENELUX
Essenestraat, 18  A
B-1740 Ternat
00 32 (0)2 582 80 02
hpps://be.vicon.eu
benelux.sales@kvernelandgroup.com

BESCHRIJVING: 
De VICON RV 5220 met variabele perskamer perst balen met een diameter van 0,60 m tot 2,00 m. Dankzij 
een dichtheidsafstelling in drie lagen, met voorprogrammatie in de terminal in de cabine in functie van het 
gewas dat geoogst wordt zal de INTELLIGENT DENSITY 3D een perfecte aanpassing van de machine mogelijk 
maken, zowel voor het persen van stro, hooi of voordroog. De perskamer wordt gevormd door 5 eindeloze 
riemen en 3 rollen voor een vlotte start van de baal. Het bindsysteem is zeer snel dankzij het gepatenteerd 
POWERBIND systeem. Een injectiearm brengt het net rechtstreeks in de perskamer met een platte beweging 
om het net gestrekt te houden zodat de voeding van het net nauwkeurig en doeltreffend verloopt.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :
Perskamer : variabel
Perssysteem : 5 riemen + 3 rollen
Baalbreedte : 1,20 m
Diameter van de balen min. – max. : 0,60 tot 2,00 m
Breedte opraper : 2,20 m

Max. aantal messen : 14
Snijlengte (min) : 70 mm
Type as(sen) : enkel as
Gewicht : 3920 kg
Bijzonderheden : ISOBUS, POWERBIND

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN : 
Perskamer : vast
Perssysteem : met rollen
Baalbreedte : 1,23 m
Diameter van de balen min. – max. : 1,25 m
Breedte opraper : 2,20 m
Max. aantal messen : 25 (0/6/12/13/25)

Snijlengte (min) :
Type as(sen) : enkel as
Type wikkelaar : dubbele roterende armen
Breedte folie : 750 mm
Gewicht : 7990 kg
Bijzonderheden : non-stop perswikkelcombinatie, 
ISOBUS




















