
LANDKRACHT KUILVERDICHTINGSWALSALTIJD DE BESTE KEUS

Landkracht is een fris jong bedrijf op het gebied van de landbouwmechanisatie dat door de jarenlange
ervaring van onze mensen diepe wortels in het land heeft en de markt van binnen en van buiten kent. 
Wij snappen als geen ander precies wat de klant nodig heeft en helpen met de vraagstukken waar
agrarisch ondernemers voor gesteld worden. Landkracht staat dicht bij de klant, neemt zorgen uit handen 
en geeft recht-door-zee eerlijk advies. We zorgen voor de juiste praktische oplossing en maken daarvoor
gebruik van samenwerkingsverbanden met de juiste leveranciers. Daarnaast putten we uit onze jarenlange
ervaring met alle aspecten van de hedendaagse landbouw, de mogelijkheden en kansen in eigen land en 
daarbuiten. Betrouwbaarheid is voor ons zo vanzelfsprekend dat we het er eigenlijk niet eens over willen 
hebben. Wij zorgen ervoor dat het goed komt en we leveren op tijd. Je weet wat je krijgt: voorspelbare 
kwaliteit en waar voor je geld. Afspraak is afspraak!

De Landkracht Kuilverdichtingswals is ontwikkeld vóór en dóór de praktijk.

Aanleiding was de aanhoudende vraag naar meer capaciteit bij het vastrijden, 

vastere kuilen in minder tijd! Het resultaat spreekt voor zich. Uiteraard is de 

Landkracht Kuilverdichtingswals inzetbaar voor gras- en maiskuilen.

Landkracht Agri bv

Industrieweg 18 | 7442 CV Nijverdal

T  (+31)(0)548-767270

E  info@landkracht.com

I   www.landkracht.com

Uw dealer:

Vraag uw dealer of Landkracht Agri naar de passende oplossing voor uw bedrijf.

NIEUW!



LANDKRACHT KUILVERDICHTINGSWALS

LKW 180 LKW 370 - S

Totale breedte 175 265

Werkende breedte 180 370

Side-shift niet leverbaar standaard

Eigen gewicht 920 kg 1450 kg

Gewicht gevuld met water 1340 kg 2150 kg

Diameter buis 600 mm 600 mm

Diameter ringen 935 mm 935 mm

Dikte ringen 20 mm 20 mm

Aantal ringen 6 9

Technische gegevens

Landkracht heeft twee modellen leverbaar:

	LKW 180 is de vaste uitvoering.
  Deze machine werkt tussen de wielen van de trekker. 

	LKW 370 - S is standaard voorzien van Side-shift
  waardoor deze niet alleen voor maar ook naast de trekker kan werken. 

Voor een goede conservering van ruwvoer is het van essentieel belang dat de kuil voldoende, gelijkmatig
en tijdig wordt verdicht. Door de steeds grotere capaciteit van hakselaars en opraapwagens is de tijd 
voor de verdichting steeds vaker een punt van aandacht. Met de Landkracht Kuilverdichtingswals wordt de 
kuil niet alleen vaster, het verdichten neemt ook minder tijd in beslag. 

Productkenmerken:

	Zwaar geconstrueerd door mensen uit de praktijk

	Grote diameter van de ringen 

	Hoge ringen voor maximale verdichting, ook in droog gras

	Geen storende koker aan voorzijde, compacte bouw

	Kunststof slijtdelen bij uitvoering met Side-shift

	Geen smering nodig, schoon werken

	Assen en lagers Ø60mm

	Buis te vullen met water (of andere vloeistof) door twee grote vuldoppen 

	Zowel in de voor- als achterop de trekker te gebruiken

	Perfect afgewerkt: machine is gestraald, gespoten met primer en 2K aflak


