2020

PRIJSLIJST 2020

WWW.LANDKRACHT.COM

CONTACTGEGEVENS

Landkracht Agri bv

E info@landkracht.com

De Isakke 4

I

7447 RK Hellendoorn

KvK nr.

T

(+31)(0)548 767270

BTW nr. NL851566571B01

F

(+31)(0)548 619667

IBAN

www.landkracht.com
55102778
NL80 RABO 0143 3444 39

Henry Landman
info@landman-agri.com
T (+31)(0)6 53268599

Gerwin Grefelman
gerwin@landkracht.com
T (+31)(0)6 11050722

Joost ter Horst
joost@landkracht.com
T (+31)(0)6 11880099

Jos Keverkamp
Binnendienst
info@landkracht.com

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.
Wijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden.
Uiteraard staan wij voor u klaar wanneer u vragen heeft, informatie wenst of anderszins.

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
2

INHOUDSOPGAVE
Contactgegevens.............................................................................................................................. 2
Inhoudsopgave................................................................................................................................. 3
Multi Front Block - Frontprotektor XL................................................................................................ 4
Sauter Frontprotektor....................................................................................................................... 5
Easymass Wielgewichten................................................................................................................... 6
Easymass Frontgewichten................................................................................................................. 7
Suer.................................................................................................................................................. 8
Suer.................................................................................................................................................. 9
Kuilverdichtingswals....................................................................................................................... 10
Kuilverdichtingswals....................................................................................................................... 11
Ortolan (overtopfrees SC en SA met zaaier)..................................................................................... 12
Ortolan........................................................................................................................................... 13
Ortolan (rotorkopeg ALFA / SIRIO met zaaier)................................................................................. 14
Ortolan........................................................................................................................................... 15
Ortolan (HC tot 130 PK).................................................................................................................. 16
Ortolan (BC tot 170 PK)................................................................................................................... 17
Ortolan (Frees U opklapbaar).......................................................................................................... 18
Ortolan (Bio Frees).......................................................................................................................... 19
INO Vibration control / Klepels....................................................................................................... 20
INO BD, BD left, BDR....................................................................................................................... 21
INO Elite L - Elite............................................................................................................................. 22
INO Euro Mini - Euro L..................................................................................................................... 23
INO Dominator................................................................................................................................ 24
INO Dominator Duplex.................................................................................................................... 25
INO Profi Mega................................................................................................................................ 26
INO Boxer....................................................................................................................................... 27
INO MKL en MKM............................................................................................................................ 28
INO MKS Plus.................................................................................................................................. 29
Terra Care...................................................................................................................................... 30
Terra Care...................................................................................................................................... 31
Terra Care...................................................................................................................................... 32
Terra Care...................................................................................................................................... 33
BUSA Schoffel................................................................................................................................. 34
BUSA Schoffel................................................................................................................................. 35
Multi Seeder.................................................................................................................................... 36
Multi Seeder.................................................................................................................................... 37
Grass Weeder.................................................................................................................................. 38
Grass Weeder.................................................................................................................................. 39
Grass Roller.................................................................................................................................... 40
Grass Roller.................................................................................................................................... 41
Grass Tiller..................................................................................................................................... 42
Grass Tiller..................................................................................................................................... 43
Front Press Roller............................................................................................................................ 44
Front Strigle.................................................................................................................................... 45
Front Roller..................................................................................................................................... 46
Front Roller..................................................................................................................................... 47
Sub Tiller........................................................................................................................................ 48
Sub Tiller........................................................................................................................................ 49
Lift Roller........................................................................................................................................ 50
VIP Roller NG.................................................................................................................................. 51
TIP Roller........................................................................................................................................ 52
TIP Roller........................................................................................................................................ 53
Swing Roller.................................................................................................................................... 54
King Roller...................................................................................................................................... 55
Overig leveringsprogramma............................................................................................................ 56
Overig leveringsprogramma............................................................................................................ 57
Metaalunievoorwaarden.................................................................................................................. 58
Metaalunievoorwaarden.................................................................................................................. 59

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
3

eiligheid
voorop!

MULTI FRONT BLOCK
■

Veiligheid voorop! Zien en gezien worden

■

3 vakken met in totaal ruim 400 ltr inhoud

■

Gewasbeschermingsmiddelen, gereedschappen, slijtdelen, bemonstering toebehoren,
en alle andere denkbare zaken die u zou willen meenemen naar het veld

■

Degelijke treksluitingen, afsluitbaar met een hangslot

■

Standaard voorzien van gasveer voor makkelijk en veilig openen en sluiten

■

Als Frontgewicht met variabel te bepalen gewicht, basis weegt 450 KG

■

Voor trekker bestuurder goed zicht, frontgewicht “verdwijnt” niet achter de motorkap

■

Voor medeweggebruikers goed zichtbaar door verlichting en markering

■

Hoeken fraai afgeschuind voor optimaal gebruiksgemak

■

Via openingen aan de onderzijde te vullen met beton of ander materiaal

■

Perfect afgewerkt, gestraald – grondlak en 2K aflak

■

Standaard in RAL 7021, deksel in kleur naar keuze
Totale

Leeg

Middendeel

Buitendelen

Geheel

breedte

gewicht

gevuld met beton

gevuld met beton

gevuld met beton

1900

450 kg

750 kg

950 kg

1250 kg

Prijs
€

2.985,00

Meerprijs:
Afdekplaten, te monteren als gewicht gevuld wordt met los materiaal

€ 125,00 netto

SAUTER FRONTPROTEKTOR XL
Frontprotektor XL			

€ 2.250,00

Gewicht 310 kg
Variabel te verzwaren tot maximaal 2600 kg
(2 platen 70 KG + 10 platen 90 KG + 5 platen 250 KG)
Zijvleugels in hoek te verstellen voor perfecte
aansluiting op trekker
■

Standaard kleur is RAL 3002

■

Zonder meerprijs leverbaar in diverste trekkerkleuren

■

Bestickering in zilverkleur

■

Reflecterende waarschuwings-sticker
volgens ECE 104

■

LED markeringsverlichting incl 7-pol. Stekker

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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SAUTER FRONTPROTEKTOR
Frontprotektor			€ 1.600,00
Gewicht 250 kg
Variabel te verzwaren tot maximaal 2150 kg
Zijvleugels in hoek te verstellen voor perfecte
aansluiting op trekker
Breedte instelbaar van 2,25 mtr - 2,70 mtr
■

Standaard kleur is RAL 3002

■

Zonder meerprijs leverbaar in diverste trekkerkleuren

Frontprotektor met

■

Bestickering in zilverkleur

het max. gewicht,

■

Reflecterende waarschuwings-sticker volgens ECE 104

totaal 2150 kg.

■

LED markeringsverlichting incl 7-pol. Stekker

■

Peilstok standaard meegeleverd

Gewichtsplaat 90 kg p/st		

€ 170,00

■

Ballastplaat 90kg (maximaal 10 stuks te monteren)

■

Kleur is zwart (RAL 9011)

■

Inclusief benodigde bevestigingsdelen

■

Totaal gewicht maximaal 1150 kg (250kg + 10x90kg)

Gewichtsplaat XL 250 kg		

€ 940,00

■

Ballastplaat 250 kg

■

Kleur is zwart (RAL 9011)

■

Inclusief bevestigingsdelen

■

1 stuks per protektor nodig, te combineren met 3 stuks extra

Extra Gewichtsplaat XL 250 kg

€ 690,00

■

Ballastplaat 250 kg (max.3 x 250 kg te monteren)

■

Kleur is zwart (RAL 9011)

Schaal				€ 170,00
■

Schaal uit Staalplaat, eenvoudig te monteren

■

Kleur is zwart (RAL 9011)

Technische informatie:
■

Totaal gewicht incl. schaal gevuld met beton is 550 kg

■

Totaal gewicht incl. schaal gevuld met beton en schroot >700 kg

Opbergbox 			

€ 160,00

■

Opbergbox uit degelijk, stootvast kunststof

■

Kleur is zwart

Technische informatie:
■

Te monteren in combinatie met twee ballastplaten

■

Max gewicht met twee ballastplaten is 430 kg
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EASYMASS WIELGEWICHTEN SO EASY

Vanaf nu is het geen probleem meer om snel en veilig extra gewicht toe te voegen aan
uw trekker door wielgewichten. De So Easy wielgewichten worden makkelijk bevestigd in
de velg op de speciaal daarvoor ontwikkelde houder. Deze gietstalen houder wordt bevestigd onder de Wielmoeren van de trekker, ze zijn leverbaar in 8 en 10 gaats modellen
waardoor ze op vrijwel alle traktoren passen. De houder wordt gemonteerd en vervolgens
kunnen gewichten met behulp van palletlepels éénvoudig worden gemonteerd. De levering
van een complete set is inclusief een houder voor het opbergen van de losse gewichten.

Aantal gewichten
per wiel

Levering bestaat uit

Gewicht
per wiel

Gewicht totaal

Prijs voor de set
compleet

1

2 houders en 2 gewichten

1

450 kg

€

2.455,00

2

2 houders en 4 gewichten

2

850 kg

€

3.740,00

3

2 houders en 6 gewichten

3

1250 kg

€

4.985,00

4

2 houders en 8 gewichten

4

1650 kg

€

6.195,00

Losse houder 8 gaats		

€ 410,00

Losse houder 10 gaats		

€ 425,00

Los gewicht 200 kg		

€ 735,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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EASYMASS FRONTGEWICHTEN
■ Perfecte afwerking
■ Makkelijk verplaatsbaar
■ 1e kwaliteit lakwerk
■ 3 punts aanspanning voor zowel front als achter
■ Inclusief degelijke trekhaak
■ Flexibel zijn en blijven door eenvoudig extra koppelgewicht te monteren
■ Koppelgewicht 300 kg of 600 kg geschikt voor alle types basisgewicht
■ Leverbaar in diverse kleuren zonder meerprijs
■ Zwarte Kleur voor o.a. New-Holland, Case IH, Massey Ferguson, Deutz-Fahr
■ Grijze Kleur voor o.a. Claas, Fendt en Massey Ferguson
■ Groene Kleur voor John Deere

Prijzen:
Basisgewicht

600 kg

€ 1.400,00

Basisgewicht

900 kg

€ 2.000,00

Basisgewicht

1800 kg

€ 3.700,00

Koppelgewicht

300 kg

€

Koppelgewicht

600 kg

€ 1.300,00

750,00

Model JD, geschikt voor montage aan John Deere Basisgewicht en Driepunt
Model 600 JD

600 kg

€ 1.475,00

Model 900 JD

900 kg

€ 2.000,00

Frontgewicht, maximale belasting

1000 kg

€

“Jerry-Can” gewichten John Deere

40 kg p/st.

€ 76,50 p/st.

“Jerry-Can” gewichten John Deere

50 kg p/st.

€ 81,50 p/st.

(verpakt per pallet 10x links en 10x rechts)

			

Gewichtendrager, ter bevestiging aan Easymass
525,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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SUER FRONTGEWICHTEN

■ Fraaie afwerking, netjes afgeronde hoeken
■ Voldoende bodemvrijheid door beperkte hoogte van de gewichten
■ Koplampen van de trekker blijven zichtbaar door lage constructie
■ De gewichten zijn aan de voorkant wat breder, hierdoor beter zichtbaar vanuit de cabine
■ Alle ijzerdelen zijn verzinkt, dit garandeert een lange levensduur
■ Betongewichten tot 1600 kg, soortelijk gewicht 2.5
■ Composietgewichten tot 2400 kg, soortelijke gewicht 3.75
■ Standaard kleuren grijs en zwart
■ Ook leverbaar in andere kleuren
■ Type SM standaard met verwisselbare opname Kat 2 , ook leverbaar met Kat 3
■ Standaard voorzien van solide trekoog aan de voorzijde
■ Standaard voorzien van reflectoren aan de voor- en zijkant
■ Compact gewicht voor de trekker door de uitgekiende vorm
■ Type SBKK geschikt voor Kat 0 en Kat 1 aanspanning (300 en 400 kg)

Frontgewichten met Schuif functie:
■ Combineert gewicht met praktische inzetbaarheid van de schuif
■ Fraaie vormgeving, leverbaar in twee typen
■ Standaard voorzien van trekbek, alle stalen delen zijn verzinkt
voor een lange levensduur
■ Tegen meerprijs rubber schuif leverbaar voor nog meer
schuifcomfort
■ Goede zichtbaarheid door reflectoren

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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SUER FRONTGEWICHTEN
Types en prijzen:
Staal-Beton gewichten, kleur Zwart (andere kleur op aanvraag)

KAT0/1 aanspanning

Type

Breedte
(mm)

Hoogte
(mm)

Diepte (mm)

Gewicht kg

Prijs

SBKK 300

680

480

340

300

€

600,00

SBKK 400

680

480

520

400

€

625,00

Staal-Beton gewichten, kleur Zwart (andere kleur op aanvraag)
Type

Breedte
(mm)

Hoogte
(mm)

Diepte (mm)

Gewicht kg

Prijs

SB 400

680

480

410 – 520

400

€

625,00

SB 700

1060

640

480 – 590

700

€

700,00

SB 1000

1350

640

570 – 680

1000

€

825,00

SB 1300

1480

740

570 – 680

1300

€

985,00

Composiet gewichten, kleur Grijs (andere kleur op aanvraag)
Type

Breedte
(mm)

Hoogte
(mm)

Diepte (mm)

Gewicht kg

Prijs

SM 1050

1060

640

480 - 590

1050

€ 1.245,00

SM 1500

1350

640

570 - 680

1500

€ 1.765,00

SM 2000

1480

740

570 – 680

2000

€ 2.285,00

SM 2400

1480

740

690 - 800

2400

€ 2.625,00

Staal-Beton gewichten met Schuif functie, kleur Rood (andere kleur op aanvraag)
Type

Breedte
(mm)

Hoogte
(mm)

Diepte (mm)

Gewicht kg

Prijs

SBS 1250

2200

600

620 – 770

1250

€ 1.750,00

SBS 2400

2750

900

620 - 770

2400

€ 2.950,00

SBS 3600

2750

900

620 - 770

3600

€ 3.250,00
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KUILVERDICHTINGSWALS

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.

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.

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 voor- als achterop de trekker te gebruiken
■ Perfect afgewerkt: machine is gestraald, gespoten met primer en 2K aflak

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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KUILVERDICHTINGSWALS

Technische gegevens
LKW 180

LKW 370 - S

Totale breedte

175

265

Werkende breedte

180

370

Sideshift

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

Prijzen

€ 5.900,00

€ 8.450,00
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ORTOLAN - overtopfrees SC en SA met zaaier
■ CE-markering standaard
■ 540 omw/min
■ Toerental rotor 240 omw/min
■ Aftakas met slipkoppeling
■ Maximale werkdiepte type SC 12cm en type SA 14cm
■ Spijlenrek
■ 4 messen per flens
■ Mogelijkheid tot opbouw zaaimachine in combinatie
met gaasrol

SC 15 - 30 PK

SA 20 - 45 PK

Type SC geschikt voor tractoren van 15-30 PK
Type

Werk-

Totale

Aantal

breedte

breedte

messen

Zonder rol

Met Gaasrol Ø30cm

SC 90

90 cm

114 cm

10+10

180 kg

€

3.070,-

220 kg

€

3.615,-

SC 100

100 cm

130 cm

12+12

200 kg

€

3.195,-

240 kg

€

3.770,-

SC 120

120 cm

146 cm

14+14

215 kg

€

3.325,-

260 kg

€

3.920,-

Type SA geschikt voor tractoren van 20-45 PK**
Met Gaasrol

Met Packerrol

Ø41cm

Ø37cm

Werk-

Totale

Aantal

breedte

breedte

messen

SA 100

100 cm

131 cm

12+12

315 kg

€ 4.425,-

370 kg

€ 5.235,- 325 kg

€ 5.115,-

SA 120

117 cm

147 cm

14+14

335 kg

€ 4.575,-

405 kg

€ 5.460,- 415 kg

€ 5.360,-

SA 135

133 cm

163 cm

16+16

355 kg

€ 4.745,-

435 kg

€ 5.675,- 455 kg

€ 5.620,-

Type

Zonder rol

** Standaard met mechanische Side-Shift

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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ORTOLAN - overtopfrees SC en SA met zaaier

Meerprijzen
SC 90

SC 100

SC 120

SA 100

SA 120

SA 135

Egalisatiebord voor

-

-

-

€

125,-

€

145,-

€

155,-

Egalisatiebord achter

€

€

190,-

€

200,-

€

210,-

Hydraulische Side-Shift

-

-

-

€

260,-

€

260,-

€

260,-

€ 1.260,-

€ 1.395,-

€ 1.480,-

€ 1.395,-

90,-

€

100,-

€

110,-

Zaaimachine
(uitsluitend in combi-

€ 1.480,-

€ 1.590,-

natie met gaasrol)
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ORTOLAN - rotorkopeg Alfa met zaaier

Geschikt voor tractoren van 20 tot 40 PK
■ CE-markering standaard
■ 540 omw/min
■ Maximale werkdiepte 21 cm
■ Toerental rotor 260 omw/min
■ Aanspanning Kat.1
■ Aftakas met breekboutbeveiliging
■ Mogelijkheid tot opbouw zaaimachine in combinatie met gaasrol

Type ALFA
Met Buizenrol

Met Packerrol

Werk-

Totale

Aantal

breedte

breedte

rotors

Alfa 90

87 cm

90 cm

4

195 kg

€ 2.865,-

215 kg

€ 3.310,-

265 kg

€ 3.440,-

Alfa 110

107 cm

110 cm

5

230 kg

€ 3.100,-

245 kg

€ 3.350,-

290 kg

€ 3.705,-

Type

Zonder rol

Ø32cm

Ø37cm

Alfa 130

127 cm

130 cm

6

255 kg

€ 3.410,-

275 kg

€ 3.670,-

325 kg

€ 4.015,-

Alfa 150

147 cm

150 cm

7

285 kg

€ 3.710,-

305 kg

€ 4.055,-

355 kg

€ 4.455,-

Alfa 170

167 cm

170 cm

8

315 kg

€ 4.015,-

335 kg

€ 4.340,-

380 kg

€ 4.800,-

Type ALFA met Gaasrol en Zaaimachine
Egalisatiebord

Werk-

Totale

Aantal

Met Gaasrol

breedte

breedte

rotors

Ø42cm

Alfa 90

87 cm

116 cm

4

265 kg

€ 3.600,-

59 kg

€ 1.260,-

-

Alfa 110

107 cm

132 cm

5

290 kg

€ 3.825,-

67 kg

€ 1.395,-

€

185,-

Alfa 130

127 cm

148 cm

6

315 kg

€ 4.180,-

75 kg

€ 1.480,-

€

190,-

Type

Zaaimachine

voor of achter

Alfa 150

147 cm

174 cm

7

335 kg

€ 4.630,-

83 kg

€ 1.675,-

€

195,-

Alfa 170

167 cm

196 cm

8

385 kg

€ 4.960,-

91 kg

€ 1.815,-

€

200,-
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ORTOLAN - rotorkopeg SIRIO met zaaier
■ CE-markering standaard
■ 540 omw/min
■ Maximale werkdiepte 26cm
■ Toerental rotors 260 omw/min
■ Aanspanning Kat. 1 en Kat. 2
■ Aftakas met breekboutbeveiliging
■ Mogelijkheid tot opbouw zaaimachine
in combinatie met gaasrol
Geschikt voor tractoren van 30 tot 70 PK
Type SIRIO
Centraal
Type

achter
trekker

Werk-

Totale

Aantal

Met Buizenrol

Met Packerrol

breedte

breedte

rotors

Ø32cm

Ø37cm

SIRIO 110

Ja

107 cm

110 cm

5

305 kg

€ 3.870,-

355 kg

€ 4.325,-

SIRIO 130

Nee

127 cm

130 cm

6

355 kg

€ 4.150,-

385 kg

€ 4.660,-

SIRIO 150

Ja

147 cm

150 cm

7

380 kg

€ 4.430,-

415 kg

€ 5.015,-

SIRIO 170

Nee

167 cm

170 cm

8

405 kg

€ 4.750,-

445 kg

€ 5.450,-

SIRIO 190

Ja

187 cm

190 cm

9

435 kg

€ 5.075,-

485 kg

€ 5.850,-

SIRIO 210

Nee

207 cm

210 cm

10

465 kg

€ 5.435,-

535 kg

€ 6.265,-

SIRIO 230

Ja

227 cm

230 cm

11

490 kg

€ 5.720,-

570 kg

€ 6.495,-

Type SIRIO met Gaasrol en Zaaimachine
Type
SIRIO 110

Werk-

Totale

Aantal

Met Gaasrol

breedte

breedte

rotors

Ø42cm

107 cm

128 cm

5

335 kg

€ 4.445,-

Zaaimachine
67 kg

€ 1.395,-

Egalisatiebord
voor of achter
€

185,-

SIRIO 130

127 cm

144 cm

6

385 kg

€ 4.760,-

75 kg

€ 1.480,-

€

190,-

SIRIO 150

147 cm

170 cm

7

425 kg

€ 5.115,-

83 kg

€ 1.675,-

€

195,-

SIRIO 170

167 cm

192 cm

8

455 kg

€ 5.525,-

91 kg

€ 1.815,-

€

200,-

SIRIO 190

187 cm

214 cm

9

500 kg

€ 5.915,-

99 kg

€ 1.985,-

€

205,-

SIRIO 210

207 cm

236 cm

10

550 kg

€ 6.305,-

107 kg

€ 2.150,-

€

210,-

SIRIO 230

227 cm

236 cm

11

580 kg

€ 6.445,-

-

-

€

215,-
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ORTOLAN - frees HC tot 130 PK

■ Machines voldoen aan de CE Normering
■ Tandwielaandrijving in oliebad
■ Makkelijk te verwisselen tandwielen voor meerdere rotor-snelheden (type HC)
■ Rotorsnelheid type BC is 230 omw/min
■ Standaard lange achterplaten met veerbelasting
■ Zware passende aftakas met slipkoppeling
■ Haakse messen zijn standaard, schuine messen zonder meerprijs
■ Optie: diverse types rollen met verschillende diameter
■ Optie: steunwielen

SERIE HC - Geschikt voor vermogens van 50 tot 130 PK - max werkdiepte 20 cm
Type

Werkbreedte

Transportbreedte

Aantal
messen

Met glijsloffen,
zonder rol

Met kooirol
Ø45cm

Met packerrol
Ø48cm

HC230

230 cm

246 cm

30+30

730 kg

€ 6.625

860 kg

€ 7.660

1020 kg

€ 8.895

HC250

252 cm

268 cm

33+33

765 kg

€ 6.820

905 kg

€ 7.925

1085 kg

€ 9.225

HC280

273 cm

289 cm

36+36

800 kg

€ 7.050

990 kg

€ 8.200

1150 kg

€ 9.535

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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ORTOLAN - frees BC tot 170 PK

SERIE BC Geschikt voor vermogens van 90 tot 170 PK - max werkdiepte 24 cm

breedte

messen

Met glijsloffen,
zonder rol

Met kooirol
Ø56cm

BC230 230 cm

246 cm

24+24

1020 kg

€ 9.770

1230 kg

€ 11.665 1360 kg € 12.550

BC250 252 cm

268 cm

27+27

1130 kg

€ 10.100

1360 kg

€ 12.050 1505 kg € 13.040

BC280 273 cm

289 cm

30+30

1235 kg

€ 10.475

1485 kg

€ 12.515 1645 kg € 13.595

BC300 300 cm

323 cm

33+33

1345 kg

€ 10.740

1615 kg

€ 13.130 1790 kg € 14.035

Type

Werkbreedte

Transport- Aantal

Met packerrol
Ø57cm

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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ORTOLAN - frees U opklapbaar

■ CE markering standaard
■ 1000 toeren aftakas
■ Aanspanning Kat 2 – Kat 3
■ Rotorsnelheid 265 toeren/min
■ Makkelijk en snel diepte verstelling dmv pen-gat
■ Standaard voorzien van haakse messen, schuine messen zonder meerprijs
■ Hydraulisch opklapbaar.

SERIE U – Hydraulisch Opklapbaar – Geschikt voor vermogens tot 240 PK –
max werkdiepte 23 cm
Type

Werkbreedte

Transportbreedte

Aantal
messen

Met kooirol Ø49cm

Met packerrol Ø48cm

U 380

230 cm

378 cm

48 + 48

2100 kg

€ 23.895

2200 kg

€ 25.825

U 420

252 cm

422 cm

54 + 54

2200 kg

€ 24.900

2300 kg

€ 26.755

U 470

273 cm

467 cm

60 + 60

2300 kg

€ 25.800

2400 kg

€ 27.780

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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ORTOLAN - BIO frees

■ NIEUW: oppervlakkig afsnijden, organisch materiaal bovenop leggen voor afsterven
■ NIEUW: het alternatief wanneer Glyfosaat niet meer toegepast wordt.
■ Machines voldoen aan de CE normering
■ Tandwielaandrijving in oliebad
■ Makkelijk te verwisselen tandwielen voor meerdere snelheden
■ Rotorsnelheid tot 400 omw per minuut
■ Standaard lange achterplaten, hydraulisch bediend
■ Twee stel dubbele steunwielen (4 stuks) met spindelverstelling
■ Brede steunwielen met trekkerprofiel
■ Zware passende aftakas met slipkoppeling
■ Haakse messen speciaal gevormd voor oppervlakkig afsnijden

SERIE HC - BIO
Type

Werkbreedte

Transportbreedte

Aantal
messen

Met 4 grote steunwielen

HC280 – Bio

273 cm

289 cm

36 + 36

935 kg

Type

Werkbreedte

Transportbreedte

Aantal
messen

Met 4 grote steunwielen

BC280 – Bio

275 cm

297 cm

30 + 30

1.200 kg

Prijs op aanvraag

BC300 – Bio

300 cm

323 cm

33 + 33

1.300 kg

Prijs op aanvraag

€ 9.755

SERIE BC - BIO

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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INO Vibration control
INO is niet alleen een leidende leverancier van Klepelmaaiers, het is
de absolute voorloper van intelligente oplossingen die er daadwerkelijk
toe bijdragen om het werken met de machines veiliger te maken en de
machines te beschermen om zodoende de levensduur te verlengen en
het werkresultaat te optimaliseren.
INO Vibration Control is een combinatie van een sensor gemonteerd op de klepelmaaier en
een kostenloos te installeren APP op de telefoon. (zowel Apple als Android) Hiermee kan de
gebruiker niet alleen zien waar de machine op dat moment werkt, de gebruiker wordt ook
gewaarschuwd als er ongewenste vibraties optreden of anderszins. De GPS coördinaten, de
datum en tijd worden opgeslagen en kunnen worden teruggekeken. Waardevolle informatie
blijft hierdoor beschikbaar.

INO Vibration Control kost per unit € 675,00
(voor Dominator Duplex € 1.350,00)

INO Gepatenteerde plaatsing van de klepels op de klepelas.
Dubbele spiraal. Dit garandeert een rustige loop van de rotor,
lagere vermogensbehoeft en beter werkresultaat.

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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INO Roterende zijmaaier BD, BD Left en BDR
INO roterende zijmaaier is er in verschillende uitvoeringen.
BD en BDL worden aangedreven door de hydrauliek van de
trekker. Type BDR is voorzien van een eigen hydrauliek systeem inclusief tank en pomp. De roterende zijmaaier is de
ideale extra maaiuitrusting voor het maaien rondom obstakels zoals palen en bomen. Het maait het gras rondom een
boom zonder deze te beschadigen. De offset bedraagt 43cm.
De ophanging met een paralellogram in combinatie met het
dieptestelwiel zorgt voor een exacte diepte-instelling. De
sensor herkent het obstakel en zorgt voor het uitwijken van
de maaier die voorzien is van achteruitworp. Voor transport
wordt de maaier vastgezet in transportstand.
Voor type BD en BDL moet de trekker een olieopbrengst van
28-35 ltr over hebben voor de maaier bij een werkdruk van
160-200 bar.
De roterende zijmaaier past standaard op de Elite L en Elite.
Andere types op aanvraag.

Type

Werkbreedte

Totale
breedte

Messen

Gewicht

Prijs

BDR

54

58

2

145

€ 4.220,00

BD

54

58

2

83

€ 2.460,00

BDL

54

58

2

83

€ 2.460,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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INO Klepelmaaier Elite L en Elite

De INO Klepelmaaier ELITE L is bij uitstek geschikt voor compact tractoren van 25 – 60 PK.
De Elite is de grote broer geschikt voor tractoren van 50 tot 100 PK. De haakse overbrenging is uiteraard voorzien van een vrijloop. Standaard zijn deze machines uitgerust met een
mechanische side-shift. Gras, gewasresten en snoeiresten zijn voor de Elite L en Elite geen
probleem evenals takken tot maximaal 5 cm. De degelijke constructie
maakt de klepelmaaier geschikt voor intensief gebruik.
Uiteraard is deze serie klepelmaaiers ook voorzien van
de Dubbele Spiraal klepel-as. Deze garandeert een lange
levensduur, vraagt minder vermogen en levert beter werk.
Werkbreedte

Type

Transportbreedte

Hamerklepels

Y-klepels

Gewicht

Prijs

Elite L 115

117 cm

137 cm

14

28

325 kg

€ 3.180,00

Elite L 130

132 cm

152 cm

16

32

334 kg

€ 3.300,00

Elite L 160

162 cm

182 cm

20

40

405 kg

€ 3.470,00

Elite L 190

192 cm

212 cm

24

48

451 kg

€ 3.740,00

Type

Werkbreedte

Transportbreedte

Hamerklepels

Y-klepels

Gewicht

Prijs

Elite 225

227 cm

247 cm

28

56

554 kg

€ 4.300,00

Elite 245

242 cm

262 cm

30

60

596 kg

€ 4.825,00

Elite 270

272 cm

292 cm

34

68

632 kg

€ 5.280,00

Meerprijs: Hydraulische side shift

€

375,00

Aftakas T40 (115, 130)

€

130,00

Aftakas T60 (160, 190, 225)

€

165,00

Aftakas T80 (245, 270)

€

285,00

Steunwielen in plaats van looprol

€ 1.145,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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INO Klepelmaaier EURO Mini en EURO L

Deze serie klepelmaaiers is geschikt voor gebruik zowel voor- als achter de trekker. De
standaard dubbele 3-punts bok in combinatie met de dubbele haakse overbrenging maakt
dit mogelijk. De Euro Mini is vooral geschikt voor de kleinere tractoren ( 25 – 45 PK) en de
Euro L is geschikt voor tractoren van 40 tot 100 PK. Standaard zijn de machines voorzien
van een mechanische side shift, tegen meerprijs hydraulisch. De Euro Mini is geschikt voor
takken tot 4 cm, voor de Euro L zijn takken van 5cm zelfs geen probleem. Uiteraard zijn de
standaard hamerklepels ook bij deze INO klepelmaaiers in een dubbele spiraal bevestigd op
de klepelas. Bij de Euro L kan de gebruiker kiezen of het materiaal voor of achter de grote
looprol wordt uitgeworpen.
Type

Werkbreedte

Transportbreedte

Hamerklepels

Y-klepels

Gewicht

Prijs

EURO MINI 130

129 cm

147 cm

18

36

298 kg

€ 3.650,00

EURO MINI 150

145 cm

163 cm

20

40

348 kg

€ 3.875,00

EURO MINI 185

184 cm

203 cm

26

52

384 kg

€ 4.170,00

Type

Werkbreedte

Transportbreedte

Hamerklepels

Y-klepels

Gewicht

Prijs

EURO L 160

162 cm

182 cm

20

40

523 kg

€ 4.690,00

EURO L 190

192 cm

212 cm

24

48

582 kg

€ 4.960,00

EURO L 230

227 cm

247 cm

28

56

681 kg

€ 5.390,00

EURO L 270

272 cm

292 cm

34

68

748 kg

€ 5.825,00

Meerprijs: Hydraulische side shift

€ 375,00

Hydraulische aandrijving (Euro Mini 150 / 185) € 575,00
Aftakas T40 ( tot 150 )

€ 130,00

Aftakas T60 (160 - 230)

€ 165,00

Aftakas T80 (270)

€ 290,00
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INO Dominator Front- en achter Klepelmaaier

De INO Klepelmaaier serie Dominator is een unieke. Standaard geschikt voor gebruik zowel
voor als achter de trekker. Het is een robuuste, zwaar uitgevoerde klepelmaaier die bij
uitstek geschikt is voor de professionele landbouwer, de loonbedrijven en zelfs voor
gemeentes. Deze serie kent eigenlijk geen vergelijk en heeft een uitstekende prijs kwaliteitsverhouding. U krijgt veel waar voor uw geld!
De Dominator beschikt over een zware klepelas met standaard hamerklepels van 1,5 kg per
stuk. Deze klepels zijn volgens het dubbele spiraalprincipe aangebracht op de klepelas. De
grote looprol kan op twee manieren worden
ingesteld. Het materiaal kan naar keuze zowel
oor als achter de looprol worden afgelegd.
Het ruime huis van de Dominator zorgt voor
voldoende ruimte ook als er zware gewassen
moeten worden geklepeld. Automatische
V-snaar spanners zijn standaard uiteraard
evenals de vrijloop.

Type

Werkbreedte

Transportbreedte

Klepels

Y-Klepels

Dominator 250

244 cm

272 cm

28

84

971 kg

€ 8.145,00

Dominator 280

277 cm

302 cm

32

96

1023 kg

€ 7.960,00

Dominator 310

312 cm

332 cm

36

108

1093 kg

€ 8.165,00

Meerprijs:

Gewicht

Prijs

Urenteller

€ 560,00

Aftakas T80

€ 290,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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INO Dominator Duplex

Ongekende capaciteit met een professionele en betrouwbare klepelmaaier vol met slimme
oplossingen die de levensduur en betrouwbaarheid van de machine verlengen. De Duplex
Dominator is hydraulisch opklapbaar. Deze klepelmaaier bestaat uit twee delen die perfect
bodemvolgend zijn. Massale gewassen, oogstresten en zelfs takken tot 6 cm diameter zijn
geen enkel probleem voor deze klepelmaaier. In combinatie met de Dominator 280 een
werkbreedte van 8 meter bij een transportbreedte van 3 mtr. De Dominator Duplex wordt
geleverd inclusief zware aftakas en tevens solide geconstrueerde wegverlichting.
Smart Align

zorgt ervoor dat de aandrijfassen bij het opklappen van de machine altijd

				

in de juiste positie staan wat schade aan de aandrijfassen voorkomt

Secure Tronic

opklappen bij draaiende klepelas tot maximaal 15 graden. Voorkomt

				

schade aan de aandrijvingsunit.

Type

Duplex 800

Meerprijs:

Werk-

Transport- Transport- Hamer-

breedte

breedte

hoogte

klepels

300 cm

325 cm

64

544 cm
(277+277)

Urenteller

Y-Klepels Gewicht

Prijs

192

€ 29.600,00

2570 kg

€ 560,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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INO Klepelmaaier PROFI MEGA
De Profi Mega is de zwaarste klepelmaaier in het
leveringsprogramma. Gemaakt voor de zwaarst
mogelijke

omstandigheden.

Uiteraard

kunnen

landbouwgewassen, groenbemester en braakland
worden geklepeld maar ook takken tot 8 cm diameter zijn geen probleem.
De Profi Mega is geschikt voor gebruik zowel voorals achter de trekker. Ook de Profi Mega beschikt
over de in dubbele spiraal geplaatste klepels, grote
looprol en automatische V-snaar spanner.

Type

Werkbreedte

Transportbreedte

Hamerklepels

Y-Klepels

Gewicht

Prijs

Profi Mega 250

245 cm

273 cm

20

60

1232 kg

€ 9.710,00

Profi Mega 270

270 cm

298 cm

24

72

1308 kg

€ 9.990,00

Profi Mega 300

300 cm

328 cm

26

78

1416 kg

€ 10.480,00

Meerprijs:

Urenteller

€ 560,00

Aftakas T80

€ 290,00
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INO Boxer - klepelmaaier met opvangbak

De INO Boxer klepelmaaier met opvangbak is veelzijdig inzetbaar, daar waar het gemaaide
gras opgevangen moet worden is dit de ideale oplossing. De compact gebouwde degelijke
machine is gemaakt voor het maaien van gras, snoeiresten, opslag enzovoorts. Takken tot
5cm worden versnipperd en opgevangen. De INO Boxer is niet alleen geschikt voor kleinere
mini en midi tractoren maar kan ook prima achter landbouwtractoren worden ingezet. Ook
deze INO beschikt over de dubbele spiraal rotor die een rustige loop en een lange levensduur
garandeert. Tevens vraagt de klepelmaaier minder vermogen en levert deze beter en strakker gemaaide terreinen. Standaard voorzien van hamerklepels. Standaard wordt de machine
geleverd met een grote dieptestelrol waarmee in combinatie met de topstang de werkdiepte
wordt bepaald. Tegen meerprijs kunnen zwenkbare dubbele wielen voor een nog exactere
afstelling worden geleverd.

Type

Werkbreedte

Transportbreedte

Hamerklepels

Inhoud
container

Gewicht

Prijs

Boxer 130

132 cm

152 cm

16

1152 L

620 kg

€ 6.990,00

Boxer 160

162 cm

182 cm

20

1416 L

735 kg

€ 7.650,00

Boxer 190

192 cm

212 cm

24

1681 L

820 kg

€ 8.050,00

Boxer 245

245 cm

262 cm

30

2122 L

970 kg

€ 9.690,00

Meerprijs:

Aftakas T40 (130)

€

135,00

Aftakas T60

€

165,00

Dubbele frontwielen voor exacte bodemaanpassing

€ 1.085,00

Smart Hopper sensor (melding bij volle opvangbak)

€

530,00
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INO Zijklepelmaaier MKL en MKM
De MKL/MKM zijklepelmaaier hebben de tandwielkast aan de binnenzijde van de machine.
Dit maakt verticaal maaien mogelijk tot bijna maaiveld niveau. De MKL is de lichtere variant
geschikt voor kleinere tractoren en minder intensief gebruik. De MKM is de professionele
variant die wat betreft uitvoering gelijkwaardig is aan de MKS Plus met de tandwielkast aan
de buitenzijde. Gras, ruwe begroeiing, snoeiafval en takken zijn geen probleem.
De hamerklepels (Y-klepels zonder meerprijs leverbaar) zijn in dubbele spiraalvorm op de
klepelas gemonteerd. Dit garandeert een perfect maaibeeld, lage vermogensbehoefte en een
uitermate rustige loop.
Type

Werkbreedte

Transportbreedte

Hamerklepels

Y-Klepels

Gewicht

Prijs

MKL 115

116 cm

134 cm

16

32

329 kg

€ 5.100,00

MKL 130

129 cm

147 cm

18

36

359 kg

€ 5.250,00

MKL 150

143 cm

163 cm

20

40

384 kg

€ 5.410,00

Type

Werkbreedte

Transportbreedte

Hamerklepels

Y-Klepels

Gewicht

Prijs

MKM 130

132 cm

152 cm

16

32

546 kg

€ 6.260,00

MKM 160

162 cm

182 cm

20

40

587 kg

€ 6.490,00

MKM 190

192 cm

212 cm

24

48

684 kg

€ 6.985,00

MKM 225

227 cm

247 cm

28

56

765 kg

€ 7.290,00

MKM 245

242 cm

262 cm

30

60

890 kg

€ 7.500,00

Meerprijs:

Aftakas V07 ( alleen voor MKL)

€

520,00

Aftakas V10

€

770,00

Aftakas W65 (Groothoek aan één zijde)		€

860,00

Aftakas WWW (Groothoek aan beide zijdes)

€ 1.185,00

Extra geschroefde slijtplaat MKM 160/190

€

450,00

Extra geschroefdeslijtplaat MKM 225/245

€

540,00
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INO Zijklepelmaaier MKS Plus
De MKS Plus is de zware, professionele zijklepelmaaier met de aandrijfkast aan de buitenzijde. Dit zorgt ervoor dat de maaier uitermate geschikt is voor het zo ver mogelijk naast de
trekker maaien en eveneens de mogelijkheid heeft voor het maaien onder een grote hoek.
Denk hierbij aan het maaien van sloten, bermen en wallen. Deze professionele maaier is
geschikt voor het maaien van ruige grassen, opslag en zelfs takken. De Overlastbeveiliging
zorgt voor het uitbreken wanneer er een obstakel wordt geraakt. De geschroefde, dubbele
slijtplaat in het huis kan makkelijk worden vervangen indien nodig. Uiteraard heeft ook deze
INO klepelmaaier de gepatenteerde dubbele spiraalas waarop de zware hamerklepels zijn
bevestigd.

Type

Werkbreedte

Transportbreedte

Hamerklepels

Y-Klepels

Gewicht

Prijs

MKS PLUS 160

162 cm

197 cm

20

40

659 kg

€ 7.365,00

MKS PLUS 190

192 cm

243 cm

24

48

746 kg

€ 7.870,00

MKS PLUS 225

227 cm

278 cm

28

56

824 kg

€ 8.335,00

Meerprijs:

Aftakas V10

€

770,00

Aftakas W65, groothoek aan één zijde		€

860,00

Aftakas WWW, groothoek aan beide zijdes

€ 1.185,00
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TERRA CARE Bandendrukregelsysteem voor tractoren en zelfrijders

■ Complete set voor opbouwluchtdrukwisselsysteem
■ Inclusief alle delen zoals regelunit, bedieningskast en opbouwdelen
■ Terra Care maakt uitsluitend gebruik van hoogwaardige materialen
■ De draaidoorvoer is absoluut onderhoudsvrij en 100% luchtdicht. Keramische afdichting
■ Makkelijke intuïtieve bediening van het systeem met 3 voor te programmeren waardes
■ Veiligheid is belangrijk. Bij drukverlies klinkt alarm
■ Bij te hoge snelheid voor lage druk wordt automatisch druk verhoogd
■ Standaard wordt de compressor van de trekker gebruikt, externe compressoren leverbaar.
■ Speedfill : extra aansluiting voor externe compressor voor nog sneller drukverhogen

RDRST-1A

Bandendrukregelsysteem voor één as

€ 4.875,00

RDRST-2A

Bandendrukregelsysteem voor twee assen

€ 6.990,00

RDRST-3A

Bandendrukregelsysteem voor drie assen

€ 9.200,00

SF

SpeedFill

€

365,00
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TERRA CARE Bandendrukregelsysteem voor aanhangers

■ Complete set voor opbouw inclusief regelunit, leidingen enzovoorts.
■ Systeem maakt gebruik van reeds aanwezige bedieningsterminal van de trekker
■ Tegen meerprijs extra bedieningsterminal leverbaar indien deze niet aanwezig is.
■ Terra Care maakt uitsluitend gebruik van hoogwaardige materialen
■ De draaidoorvoer is absoluut onderhoudsvrij en 100% luchtdicht. Keramische afdichting
■ Makkelijke intuïtieve bediening van het systeem met 3 voor te programmeren waardes
■ Veiligheid is belangrijk. De druk wordt continue gemeten, bij drukverlies klinkt alarm
■ Bij te hoge snelheid voor lage druk wordt automatisch druk verhoogd
■ UNIEK: (RDRSA – TVA) Mogelijkheid bestaat om bijvoorbeeld een getrokken spuit te
koppelen met de trekker voor- of achteras. De druk van de enkel-as aanhanger wordt
aangestuurd gelijk met de as van de trekker, hierdoor zeer effectief tegen lage aanschaf.

RDRSA - TVA

Koppeling één-as aanhanger met trekker-as

€ 1.625,00

RDRSA - 1

Bandendrukregelsysteem voor één as aanhanger

€ 4.150,00

RDRSA - 2

Bandendrukregelsysteem voor tandem as aanhanger

€ 4.850,00

RDRSA - 3

Bandendrukregelsysteem voor tridem as aanhanger

€ 5.600,00

Meerprijs:

Extra vlakke doorvoer voor portaalassen of ander
speciaal gebruik

€ 365,00

Extra display (wanneer deze niet reeds aanwezig is)

€ 860,00

Boren van assen 		€ op aanvraag
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TERRA CARE Bandendrukregelsysteem toebehoren
■ Vele mogelijkheden waarvan hier slechts enkele zijn genoemd
■ Terra Care maakt uitsluitend gebruik van hoogwaardige materialen
■ De losse compressoren worden geleverd op een grondplaat voor bevestiging
■ Losse luchttanks kunnen worden bijgeplaatst voor buffering van lucht
■ De schroefcompressor is standaard voorzien van automatische afschakeling bij bereiken
van de ingestelde druk.

Khy – BK 119

Zuigercompressor op grondplaat 840 ltr/min

€ 4.800,00

Khy – BK 120

Zuigercompressor op grondplaat 1.080 ltr/min

€ 5.185,00

Shy

Schroefcompressor op grondplaat inclusief autm. uitschakelen

€ 7.925,00

Khy / Absch

Automatisch uitschakelen bij bereikte druk

€

600,00

DSP 60

Extra luchttank 60 ltr

€

125,00

DSP 80

Extra luchttank 80 ltr

€

185,00

DSP 100

Extra luchttank 100 ltr

€

205,00

DSP 120

Extra luchttank 120 ltr

€

295,00

Verb. DSP.1

Verbinden 1e en 2e extra luchttank met het systeem

€

99,00

Verb. DSP.2

Verbinden verdere luchttanken met het systeem

€

50,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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TERRA CARE Bandendrukregelsysteem Front-Unit Air Power
■ Unieke combinatie van compressor en extra luchtvoorraad in vele uitvoeringen
■ Snel de banden weer op druk zonder tijdverlies door onnodig wachten
■ Universeel inzetbaar, makkelijk te wisselen tussen tractoren
■ Extra gewichtsplaten kunnen worden geïntegreerd indien gewenst
■ Totaal gewicht vanaf minimaal 300 KG tot maximaal 1.460 KG
■ Modern design, perfect afgewerkt

Art.nr.

AP-BM-BK 119

AP-BM-BK 120

AP-BM-Shy

AP-ZS

Type
Airpower basisunit. Zuigercompressor
840 ltr/min
Airpower basisunit. Zuigercompressor
1080 ltr/min
Airpower basisunit. Schroefcompressor
inclusief autm. uitschakelenuitschakelen
Extra voorraad unit, bevestiging onder
Airpower

Luchttank

Gewicht

Prijs

80 ltr

300 kg

€ 6.250,00

80 ltr

300 kg

€ 6.750,00

80 ltr

350 kg

€ 11.500,00

80 ltr

240 kg

€ 2.875,00

Meerprijzen:
Khy / Absch

Automatisch uitschakelen bij ingestelde druk
(standaard bij schroefcompr.)

AP / ZS -GP

(Max 2 stuks)
AP / ZG

€

600,00

€

785,00

Extra gewichtsplaat, bevestiging onder voorraad unit 140 kg.
Extra gewichtsplaat bevestiging onder Basisunit, 370 kg
(max 3 stuks)

€ 1.360,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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BUSA ROTERENDE SCHOFFEL

NIEUW!

■ Hydraulisch opklapbaar
■ Transportbreedte 2.75 mtr

Hydraulisch inklappen buitenste element

■ Inclusief verlichting (LED)

voor bewerken buitenste rijen perceel.

■ Paralellogram per element, veerbelast

Meerprijs per zijde € 745,00 (ook na te

■ Elk element voorzien van dieptestelwiel

leveren op bestaande 8 rij machines)

■ Randschijven voor werken tussen kleine

(standaard op 12 rijer)

planten tegen meerprijs

Type schoffel

Aantal
rijen

Aantal
rotors

Gewicht
Busa

Type
zaaimachine

Aantal
uitlopen

Busa KS-6

6

12

1.150 kg

420-8-HY-AC

12

Busa KS-8

8

16

1.400 kg

420-8-HY-AC

16

Busa KS-10

10

20

1.625 kg

420-12-HY-AC

20

Busa KS-12

12

24

420-12-HY-AC

24

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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BUSA ROTERENDE SCHOFFEL

■ He-Va Multi Seeder
■ Compleet met zaaicomputer AC Controller
■ Inhoud 420 liter (meerprijs 660 ltr inhoud: € 540,00)
■ Inclusief Radar voor snelheidsmeting
■ AC controller zaaicomputer met alle benodigde functies
■ KG per hectare makkelijk in te stellen vanuit cabine

Gewicht
zaaimachine

Catalogusprijs
Busa Schoffel

Catalogusprijs
HeVa Multi Seeder
inclusief opbouw

Catalogusprijs
combinatie

170 kg

€ 16.000,00

€ 9.150,00

€ 25.150,00

170 kg

€ 18.800,00

€ 9.450,00

€ 28.250,00

190 kg

€ 21.400,00

€ 10.450,00

€ 31.850,00

190 kg

€ 27.385,00

€ 10.850,00

€ 38.235,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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MULTI SEEDER

■ Krachtige 12Volt ventilator voor precies

■ Perfecte afwerking
■ Nauwkeurige en bedrijfszekere aandrijving

zaaien tot 6 meter werkbreedte
(EC en EL modellen)

d.m.v aandrijfwiel met aandrijfkabel.
■ Makkelijk en snel af te draaien

■ Optioneel leverbaar met hydraulische

■ Standaard geleverd met afdraaibak

ventilator voor grotere werkbreedtes

■ Geschikt voor kleine tot grote giften

(HY modellen)

■ Standaard geleverd met 2 zaad rollen

■ Geschikt voor opbouw op He-Va Machines

■ Standaard met kijkglas

■ Geschikt v.opbouw andere merken machines

Technische Specificaties
EC Modellen:
Het instapmodel. Voorzien van elektrisch aangedreven zaai-as en ventilator. De afgifte is niet snelheidsafhankelijk. Wordt geleverd met bedieningskast waarmee tijdens het werken de zaaihoeveelheid kan worden
bijgesteld.
Standaard uitvoering. Aandrijving van de zaai-as door middel van Stappenwiel en zware Bowdenkabel die
de zaai-as rechtstreeks aandrijft. Dit zorgt ervoor dat onafhankelijk van de gereden snelheid de juiste zaaihoeveelheid wordt bereikt. De Afdraaiproef dient voor de gewenste zaai-hoeveelheid per hectare te worden
herhaald tot deze hoeveelheid is bereikt. Indien een ander zaaihoedveelheid moet worden ingesteld moet
de afdraaiproef worden herhaald.
AC Modellen:
De aandrijving van de zaai-as door middel van electro motor. De rijsnelheid wordt zeer exact gemeten door
middel van een op de machine gemonteerde radar. Afdraaien is slechts éénmalig nodig, vervolgens kan op
de computer de gewenste zaai-hoeveelheid worden ingegeven. De volgende functies zijn beschikbaar op
de zaai-computer: Afdraaiproef, Instelling van gewenste hoeveelheid, aantal gewerkte hectares en Alarm
functie voor de ventilator, verstoppingen en vulling van zaaibak.
EC en EL modellen benodigen 12 Volt, 30 AMP. Er wordt een kabelset (5 mtr ) meegeleverd voor voeding
rechtstreeks van de stroomvoorziening van de trekker.
HY modellen benodigen een drukloze retour en beschikken standaard over een manometer aan de Hydro
motor voor de juiste druk instellingen.

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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MULTI SEEDER

Multi Seeder Prijzen:
Werkbreedte
tot

Type

Aandrijving

Inhoud

Aantal
kets platen

6.30 mtr.

200-8-EL-EC

Electr 12V 30A

200 ltr

8

€ 4.875,00

6.30 mtr.

200-8-EL

Electr 12V 30A

200 ltr

8

€ 6.200,00

6.30 mtr.

200-8-EL AC

Electr 12V 30A

200 ltr

8

€ 8.200,00

6.30 mtr.

200-8-HY

Hydr 10-17 L/min

200 ltr

8

€ 7.130,00

6.30 mtr.

200-8-HY AC

Hydr 10-17 L/min

200 ltr

8

€ 9.205,00

6.30 mtr.

410-8-HY

Hydr 10-17 L/min

410 ltr

8

€ 7.555,00

6.30 mtr.

410-8-HY AC

Hydr 10-17 L/min

410 ltr

8

€ 9.565,00

6.30 - 12 mtr.

200-16-HY EC

Hydr 10-17 L/min

200 ltr

16

€ 6.940,00

6.30 - 12 mtr.

200-16-HY

Hydr 10-17 L/min

200 ltr

16

€ 7.870,00

6.30 - 12 mtr.

200-16-HY AC

Hydr 10-17 L/min

200 ltr

16

€ 9.975,00

6.30 - 12 mtr.

410-16-HY

Hydr 10-17 L/min

410 ltr

16

€ 8.255,00

6.30 - 12 mtr.

410-16-HY AC

Hydr 10-17 L/min

410 ltr

16

€10.265,00

6.30 - 12 mtr.

660-16-HY

Hydr 10-17 L/min

660 ltr

16

€ 8.820,00

6.30 - 12 mtr.

660-16-HY AC

Hydr 10-17 L/min

660 ltr

16

€10.920,00

Prijs

FZ modellen, speciaal voor kunstmest (geheel uit RVS)
6.30 mtr.

660-8-HY-FZ (AC)

Hydr 10-17 L/min

660 ltr

8

€ 11.465,00

6.30 mtr.

850-8-HY-FZ (AC)

Hydr 10-17 L/min

850 ltr

8

€ 13.230,00

Prijzen gelden voor losse levering Multi Seeder. Voor meerprijs levering opgebouwd op HE-VA machines zie
prijzen voor opbouw bij betreffende machines
Standaard geleverd met 1.8 mtr aandrijfkabel vanaf stapwiel voor standaard modellen
Standaard geleverd met 10 mtr Kabel voor EL modellen naar zaaibak
Standaard geleverd met 6 mtr hydrauliek leiding voor HY modellen.

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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GRASS WEEDER

Graslandonderhoud is inmiddels vanzelfsprekend. Meer melk uit eigen ruwvoer is de
basis voor een goed saldo in de moderne melkveehouderij. Hier is in veel gevallen nog
winst te behalen. Regelmatig bewerken van de graszode, ondiep wortelende onkruiden,
mest-resten, gewasresten en de viltlaag verwijderen, geven de goede grassen meer
ruimte en kans om zich te ontwikkelen. Het regelmatig bijzaaien van een geringe
hoeveelheid graszaad houdt de graszode jong en fris. Op deze manier verhoogt u de
droge stof productie van uw grasland aanmerkelijk. Meer en betere KVEM opbrengst van een
hectare grasland betekent meer melk uit eigen ruwvoer. Het resultaat spreekt voor zich.

■ Perfecte afwerking, solide gebouwd, jarenlange ervaring.
■ Standaard voorzien van 5 rijen Ø 9 mm tanden, de meest robuuste versie voor grasland
■ Zonder meerprijs ook leverbaar met 7mm tanden of combinatie van 7mm en 9mm tanden
■ Lengte van de tanden is standaard 600mm, zonder meerprijs ook met lengte 450mm
leverbaar
■ Transportbreedte voor alle types binnen 3 meter
■ Tandafstand bedraagt slechts 2.5 cm, tanden verdeeld over 5 rijen
■ Pendelende Secties voor optimale bodemaanpassing
■ Zeer eenvoudig wisselen van tanden zonder behulp van enig gereedschap
■ Eenvoudig instelbare agressiviteit van de tanden in 5 verschillende hoeken
■ Diverse tanden-uitvoeringen ook nadien te
wisselen in zelfde frame
■ Brede en degelijke steunwielen voor perfecte
diepte instelling met spindelverstelling
■ Multi Seeder kan ook eenvoudig naderhand
worden gemonteerd

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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GRASS WEEDER

Standaard:

3 mtr		

1 stel steunwielen 16x6.5x8 - 6ply

		

4,5 & 6 mtr

1 stel steunwielen 18.5x8.5x8 – 6ply

		

7.5 & 9 mtr

1 stel steunwielen 18.5x8.5x8 – 6ply &

				

1 stel steunwielen 16x6.5x8 - 6ply

		

2 stel steunwielen 18.5x8.5x8 – 6ply

12 mtr		

Type

Aantal
secties

Aantal
tanden

Gewicht
kg

Hoogte
opgeklapt
mtr

Aantal
dw
ventielen

Prijs

Opbouwsteun incl.
montage
Multi Seeder

3.00 mtr

2

120

530

--

--

€ 4.040,00

€

895,00

4.50 mtr

3

180

620

2.00

1

€ 5.890,00

€

950,00

6.00 mtr

4

240

720

2.50

1

€ 6.550,00

€ 1.035,00

7.50 mtr

5

300

890

3.40

1

€ 8.655,00

€ 1.300,00

9.00 mtr

6

360

1.210

3.95

1

€ 10.690,00

€ 1.550,00

12.00 mtr

8

480

1.630

3.35

2

€ 15.190,00

€ 1.765,00

Meerprijzen:
Egalisatieplaat, verend ophangen, geschikt voor molshopen en mest

€ 155,00 per Sectie

Extra stel steunwielen 16x6.5x8 – 6 ply voor 4,5 & 6.00 meter

€ 650,00

Hydraulisch instelbare tanden-agressiviteit

€ 455,00 per Sectie

LED Verlichting, compleet opgebouwd

€ 585,00

Zie voor prijzen Multi Seeder pag 38-39

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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GRASS ROLLER

■ Perfecte afwerking
■ Lagers 60mm, standaard voorzien van dubbele afdichting
■ Uitvoering met SterRol Ø550/600 van hoogwaardig gietstaal
■ Uitvoering met Cambridge Ringen van hoogwaardig gietijzer
■ Uitvoering met gladde rol diameter 710mm met wanddikte 11mm
■ Uitvoering met gladde rol diameter 610mm met wanddikte 10mm (4.50 mtr werkbreedte)
■ Excellente drukverdeling over gehele werkbreedte voor opklapbare modellen door
SAT systeem
■ Excellente bodemaanpassing door midden-ophanging van de klap-elementen
■ Egge velden hydraulisch te bedienen, over de gehele breedte
getrokken bevestigd.
■ Keuze uit 2 rijen, 3 rijen en 4 rijen speciaal gevormde 12mm
tanden voor intensieve werking
■ Robuust, verend opgehangen egalisatiebord traploos in hoogte
verstelbaar i.c.m. 3 rijen tanden
■ Standaard voorzien van afstrijkers op de uitvoering met gladde rol
■ Standaard voorzien van houder voor de hydrauliekslangen
■ Transportbreedte voor opklapbare modellen binnen 2.5 meter

Standaard benodigd voor 3 mtr getrokken uitvoering

1 dw ventiel

Standaard benodigd voor 4.5 en 6.3 mtr getrokken uitvoering

2 dw ventiel

Standaard benodigd voor 8.3 mtr getrokken uitvoering

2 dw ventiel

Extra benodigd voor egge veld

1 dw ventiel

Extra benodigd voor hydraulisch aandrijving Multi Seeder

1 dw ventiel

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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GRASS ROLLER
Basismachine (rol zonder toebehoren)
3 mtr
gedragen

3 mtr
getrokken

4,5 mtr
getrokken

6,3 mtr
getrokken

8,2 mtr
getrokken

Gladde Rol Ø710mm ( 4,5 mtr werkbreedte Ø610mm):
Prijs

€ 5.490,-

€ 8.280,-

€ 10.130,-

€ 15.885,-

€ 21.795,-

Gewicht leeg

1.035 kg

1.515 kg

1.560 kg

3.050 kg

3.880 kg

Gewicht gevuld

1.995 kg

2.475 kg

2.830 kg

5.280 kg

6.790 kg

Cambridge Rol Ø620mm
Prijs

€ 6.130,-

€ 8.920,-

€ 11.280,-

€ 17.200,-

€ 23.530,-

Gewicht

1.510 kg

1.990 kg

3.240 kg

4.080 kg

5.450 kg

SterRol Ø550-600
Prijs

€ 6.555,-

€ 9.805,-

€ 12.410,-

€ 18.930,-

€ 25.120,-

Gewicht

1.440 kg

1.920 kg

3.140 kg

3.940 kg

5.290 kg

Toebehoren (naar wens samen te stellen)
Werk
breedte

hydraulisch
eggeveld met
4 rijen tanden

hydraulisch
eggeveld met 3 rijen
tanden en
egalisatieplaat

Opbouwsteun
inclusief montage
Multi-Seeder

220 kg

€ 3.880,00

310 kg

€ 4.145,00

360 kg

€ 1.425,00

40 kg

hydraulisch
eggeveld met
2 rijen tanden

Gedragen uitvoering:
2.90 mtr

€ 2.875,00

Getrokken uitvoering:
2.90 mtr

€ 2.875,00

220 kg

€ 3.880,00

310 kg

€ 4.145,00 360 kg

€ 1.425,00

40 kg

4.50 mtr

€ 5.710,00

505 kg

€ 7.260,00

630 kg

€ 7.540,00 705 kg

€ 1.685,00

70 kg

6.30 mtr

€ 7.010,00

690 kg

€ 9.185,00

850 kg

€ 9.365,00 950 kg

€ 1.685,00

85 kg

8.30 mtr

€ 8.385,00

1000 kg

€ 11.210,00

1110 kg

€ 11.845,00 1210 kg € 1.765,00

95 kg

Meerprijzen:
LED verlichting, compleet opgebouwd

€

HPV Controller, electro-hydraulische bediening van 4 functies

€ 2.185,00

Luchtreminstallatie 2-leidingsysteem

€ 3.265,00

 Bordes met Trap en Leuning t.b.v. veilig vullen van Multi-Seeder

435,00

€ 1.225,00

Zie voor prijzen He-Va Multi Seeder pagina 38-39

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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GRASS TILLER

Bodemverdichting is een terugkerend probleem. Uiteraard is op veel percelen de “ploegzool”
een bestaand probleem, verdichting kan echter ook worden veroorzaakt door zware
regenval, beweiden van het grasland en uiteraard het bewerken met zware machines. Ga
maar na hoe vaak per jaar het grasland wordt bereden om te maaien, schudden, harken,
inkuilen, bemesten enz..
De voordelen voor een goed doorlatende bodem spreken voor zich. Een goed doorlatende
bodem heeft een betere waterhuishouding wat er voor zorgt dat het land in het voorjaar
eerder bewerkt kan worden. Voldoende zuurstof zorgt voor meer en sterkere wortels,
waardoor voedingsstoffen beter en efficiënter worden opgenomen. Er is minder uitspoeling
en dus een hoger rendement.
Natte plekken waar na natte periodes of veel neerslag in korte tijd plassen staan, dragen
niet bij aan een hogere grasopbrengst, integendeel. Kwalitatief beter en meer gras zorgen
voor meer melk van eigen grond wat uiteindelijk een hoger saldo geeft en dus meer
rendement.

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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GRASS TILLER
■ Perfecte afwerking
■ Stabiel gebouwd, aanspanning Kat 3L
■ Framehoogte 82cm, Werkdiepte tot 50 cm
■ Degelijke Graslandwoeler voor tractoren vanaf 75 PK tot 250 PK
■ Gekartelde schijven Ø400mm, gekarteld voor beter indringen en
zeker draaien
■ Schijven verend opgehangen, exact verstelbaar via twee zware spindels
■ Uitgevoerd met de unieke He-Va STER rol, Ø450/500, zelfreinigend
■ Rol leverbaar in secties van 40cm breed per tand OF over de gehele breedte
■ Rol drukt niet alleen aan, “bewerkt” ook de graszode, bevordert de uitstoeling
■ Standaard Hydraulische diepteverstelling
■ Standaard voorzien van 20cm brede beitels, ook leverbaar met 12cm
(zonder meerprijs) en 35cm
■ Standaard met breekbouten, tevens leverbaar met hydraulische steenbeveiliging

Tandafstand

Prijs en gewicht met STER rol, over de

Werkbreedte -

Aantal

Transportbreedte

tanden

1.80 mtr “xs”

2

150

€ 6.975,00

1240 kg

2

180 -195

€ 7.980,00

1760 kg

3

90 - 95

€ 9.245,00

1850 kg

3

100 - 120

€ 9.270,00

2060 kg

4

75 - 80

€ 10.550,00

2135 kg

5

70 - 75

€ 13.240,00

2450 kg

2.50 mtr

3.00 mtr
3.50 mtr

standaard/
maximaal cm**

gehele breedte

** Tanden zijn te verschuiven over het frame, flexibele tandafstand

Meerprijzen:
Hydraulische diepteverstelling van de rol i.p.v. standaard

Standaard

Dubbelgestuurde terugslagklep op de cilinder voor diepteverstelling

€ 165,00

Schijven Ø510mm in plaats van Ø400mm, inclusief zwaardere lagers

€ 245,00 p/st

Hydraulische Steenbeveiliging, meerprijs per Tand

€ 945,00

(meerprijs bij levering nieuwe machine, voor nalevering gelden andere prijzen)
LED Verlichting

€ 435,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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FRONT PRESS ROLLER H760
■ Perfecte afwerking
■ Het Origineel!
■ Stabiele “zelf sturing” door ruim voorliggend trekpunt
■ Gewicht-overbrenging door smeerbare drukrollen
■ Grote banden met Ø760mm, 10.0/75 x 15.3 – 10 ply
■ Dubbele Afstrijkers tussen de wielen ter voorkoming van dichtlopen
■ Machine komt bij uitheffen automatisch in middenstand (=transportstand)
■ Kogellagers met dubbele afdichting, zware as Ø60mm uit speciaal gehard staal
■ Werkbreedte van Tandenframe en Egalisatiebord (Meerprijs) bedraagt 3 mtr.
■ Tandenframe met 2 rijen tanden (12 x 45), traploos in hoogste verstelbaar,
tandafstand 17cm
■ Egalisatiebord met zware 10x80mm sleeptanden, Hydraulisch verstelbaar,
tandafstand 25cm

Werkbreedte

Aantal
wielen

Gewicht

Prijs

Meerprijs
Tandenframe

Meerprijs
Egalisatiebord

1.50 mtr.

4

470 kg

€ 4.700,00

€ 2.360,00

€ 2.525,00

Meerprijzen:
Breedte verlichting		

€ 360,00

Breedte borden, set		

€ 165,00

Rand-begrenzing set voor Egalisatiebord 		

€ 160,00

Rand-begrenzing set voor Tandenframe		

€ 395,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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GRASS COMBI

■ Twee of drie rijen zware veertanden 12mm
■ Hoek van de tanden hydraulisch instelbaar
■ Leverbaar met egalisatiebord voor verwijderen mestfladden en molshopen
■ Aankoppeling Cat 3L voor getrokken rol
■ Twee stel steunwielen met spindelverstelling 18.5x8.5x8 – 6PLY
■ Inclusief twee verlengde aansluiting voor Dubbelwerkende aansluiting
■ Tandbreukbeveiliging door staaldraad
■ Werkbreedte 6 mtr, andere werkbreedte op aanvraag
■ Standaard voorbereid op montage van Multi Seeder, incl aanbouwdelen
■ Voor getrokken rollen zie VIP Roller NG en TIP Roller op blz 51-53

Type

Aantal
tanden

Werkbreedte

Transport
breedte

Gewicht

Prijs

2 rijen tanden

66

6.00

2.60

900 kg

€ 10.300,00

3 rijen tanden

88

6.00

2.60

1300 kg

€ 11.160,00

Meerprijzen:
LED Verlichting		

€

Egalisatiebord verend bevestigd met spindelverstelling		

€ 1.615,00

435,00

Springbord hydraulisch verstelbaar 		

€ 2.790,00

Zware trekbalk om getrokken rol te bevestigen		

€

485,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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FRONT ROLLER
■ Perfecte afwerking
■ Zeer stabiele V-Profiel ringen in diameter 600- en 700mm
■ Breekt, verkruimelt en drukt aan
■ Stabiel “zelf sturing” door ruim voorliggend trekpunt
■ Kogellagers met dubbele dichtingen
■ Machine komt bij uitheffen automatisch in middenstand
(=transportstand)
■ Uitgebreid leveringsprogramma aan voorwerktuigen
(tandenframes, egalisatieborden)
■ Tandenframe met 2 rijen tanden (12 x 45), traploos in
hoogte verstelbaar, tandafstand 17cm
■ Egalisatiebord met zware 10x80mm sleeptanden,
hydraulisch verstelbaar, tandafstand 25cm

Uitgevoerd met enkele rij V-Profiel ringen
Ø600mm of Ø700mm
Type

Aantal

Ring

Gewicht

ringen

diameter

kg

15

600 mm

590

€ 3.305,00

12

700 mm

570

€ 3.890,00

23

600 mm

1.020

€ 5.465,00

18

700 mm

970

€ 6.430,00

31

600 mm

1.460

€ 6.685,00

24

700 mm

1.390

€ 7.865,00

30

600 mm

1.610

€ 8.460,00

24

700 mm

1.540

€ 9.955,00

38

600 mm

1.900

€ 10.075,00

30

700 mm

1.820

€ 11.855,00

46

600 mm

2.270

€ 11.790,00

36

700 mm

2.180

€ 13.870,00

Prijs

1.50 mtr

3.00 mtr

4.00 mtr

4.00 mtr**

5.00 mtr**

6.00 mtr**

Meerprijs

Meerprijs

Tandenframe

Spring Board

€ 2.360,00

€ 2.525,00

€ 2.385,00

€ 2.300,00

€ 2.590,00

€ 2.653,00

€ 4.315,00

€ 3.640,00

€ 4.595,00

€ 4.235,00

€ 5.140,00

€ 4.590,00

** Hydraulisch Opklapbaar, transportbreedte binnen 3 mtr.

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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FRONT ROLLER

Uitgevoerd met dubbele rij Gietstalen SterRingen
Ringen lopen gedeeltelijk in elkaar Ø450/450 of Ø550/550 mm
Type

1.50 mtr

3.00 mtr

4.00 mtr

4.00 mtr**

5.00 mtr**

6.00 mtr**

Aantal

Ring

Gewicht

ringen

diameter

kg

17

450 mm

560

€ 3.970,00

17

550 mm

650

€ 4.775,00

35

450 mm

940

€ 5.080,00

35

550 mm

1.120

€ 6.580,00

47

450 mm

1.370

€ 6.125,00

47

550 mm

1.610

€ 8.090,00

47

450 mm

1.520

€ 8.870,00

47

550 mm

1.760

€ 11.050,00

59

450 mm

1.780

€ 10.555,00

59

550 mm

2.080

€ 13.505,00

71

450 mm

2.140

€ 11.955,00

71

550 mm

2.500

€ 15.305,00

Prijs

Meerprijs

Meerprijs

Tandenframe

Spring Board

€ 2.360,00

€ 2.525,00

€ 2.385,00

€ 2.300,00

€ 2.590,00

€ 2.653,00

€ 4.315,00

€ 3.640,00

€ 4.595,00

€ 4.235,00

€ 5.140,00

€ 4.590,00

** Hydraulisch Opklapbaar, transportbreedte binnen 3 mtr.

Meerprijzen:
Stabilisering set (aan te raden voor brede machines)

€ 340,00

LED Breedte verlichting

€ 360,00

Breedte borden, set

€ 165,00

Rand-begrenzing set voor Egalisatiebord

€ 160,00

Dwarsvergrendeling Spring-board tanden

€ 82,00 per mtr

Rand-begrenzing set voor Tandenframe

€ 395,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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SUB TILLER

■ Perfecte afwerking, degelijke constructie voor de zwaarste omstandigheden
■ Tanden gepositioneerd in V-vorm, ook zeer geschikt voor de zwaarste gronden
■ Stabiel gebouwd, aanspanning Kat 3L
■ Framehoogte 82cm, werkdiepte tot 60 cm
■ Degelijke woeler voor tractoren vanaf 80 PK tot 350 PK
■ Standaard met breekbouten, tevens leverbaar met hydraulische steenbeveiliging
■ Hydraulische diepteverstelling van de rol is standaard
■ Leverbaar met grote Kooirol Ø550 mm
■ Leverbaar met V-Profiel ring rol, Ø600 mm en schrapers tussen de ringen
■ Standaard voorzien van 20cm brede beitels
■ Ook leverbaar met 12cm (zonder meerprijs) en 35cm (tegen meerprijs)
Getrokken uitvoering:
■ Standaard met hydraulisch instelbare steunwielen aan de voorzijde 300x65/12
■ Hydraulisch wielstel met banden 560/45 R22.5
■ Hydraulische diepteverstellling door combinatie rol en steunwielen
■ V-Profil ring rol met diameter Ø600mm of Ø700mm
■ Bijzonder robuuste machine, geschikt voor tractoren tot 650 PK

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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SUB TILLER

Werkbreedte

2.50

3.00

Aantal
tanden
2

Tandafstand
cm**
180

Prijs met buizen-

Prijs met V-profil

rol Ø550mm

ring rol Ø600mm

€ 6.850,00

€ 9.430,00

Meerprijs
hydraulische
steenbeveiliging
€ 1.965,00

3

90

€ 7.850,00

€ 10.440,00

€ 2.945,00

3

100

€ 8.510,00

€ 11.615,00

€ 2.945,00

5

60

€ 10.515,00

€ 13.620,00

€ 4.900,00
€ 4.900,00

3.50

5

65

€ 11.355,00

€ 14.465,00

4.00***

7

65

€ 18.275,00

€ 22.935,00

€ 6.870,00

5.00***

9

75

€ 23.255,00

€ 28.945,00

€ 8.835,00

** Tanden zijn te verschuiven over het frame, flexibele tandafstand!
*** Hydraulisch opklapbaar, transportbreedte binnen de 3 meter.

Getrokken uitvoering, hydraulisch opklapbaar
Werkbreedte

Aantal
tanden

Tandafstand
cm**

Prijs met V-profil

Prijs met V-profil

ring rol Ø600mm

ring rol Ø700mm

Meerprijs
hydraulische
steenbeveiliging

5.00

9

55.5

€ 50.575,00

€ 52.185,00

€ 8.835,00

6.00

11

54.5

€ 57.400,00

€ 59.335,00

€ 10.810,00

7.00

13

53.8

€ 65.695,00

€ 67.950,00

€ 12.685,00

Meerprijzen:
Extra tand voor montage naderhand, Breekboutbeveiliging

€ 1.360,00

Extra tand voor montage naderhand, hydraulisch steenbeveiliging

€ 2.335,00

Beitels 35cm breedte, in plaats van standaard

€

Verlichting, voor modellen met vast frame

€

435,00

Verlichting, voor modellen met opklapbaar frame

€

570,00

21,00 p/st

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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LIFT ROLLER
■ Perfecte afwerking
■ Eenvoudige en stabiele constructie
■ 60mm lagers en as
■ Compact gebouwd, zwaartepunt zit dicht bij hefkogels
■ Aanbouw Kat 2
■ Compleet inclusief steunpoot
■ Met Cambridge of SterRol ringen

Cambridge ring

Werkbreedte

2.60 mtr

2.60 mtr

3.00 mtr

3.00 mtr

SterRol ringen

Ring type

Cambridge

SterRol

Cambridge

SterRol

Ring
diameter

Aantal
ringen

Gewicht kg

Prijs

510

45

930

€ 3.065,00

560

45

1.160

€ 3.480,00

620

45

1.250

€ 3.775,00

450-500

48

980

€ 3.400,00

550-600

48

1.230

€ 4.070,00

510

53

1.060

€ 3.620,00

560

53

1.320

€ 4.035,00

620

53

1.430

€ 4.450,00

450-500

56

1.110

€ 3.945,00

550-600

56

1.400

€ 4.700,00

Meerprijzen:
LED verlichting

					

€

435,00

Grass Seeder Kit, bestaande uit:
verstelbare gladde rol achter, verstelbare eggetanden voor,
montageset voor Multi-Seeder

					

€ 2.350,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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NIEUW!

VIP ROLLER NG

■ Volledig nieuwe geconstrueerd, meer machine voor een scherpe prijs. “New Generation”
■ Zijvelden met scharnier aan binnenzijde. Geen midden-ophanging zoals bij TIP Roller
■ Perfecte afwerking, Eenvoudige, doelmatige, compact en stabiele constructie
■ Tegen meerprijs ook leverbaar met gewichtsoverdacht systeem “SAT-system”
■ De basismachine uit het He-Va programma, leidend in de markt
■ 60mm lagers en as, Lagers voorzien van dubbele afdichting
■ Automatische vergrendeling in transportstand
■ Lage transporthoogte, stabiel bij transport
■ Met Cambridge ringen Ø510, Ø560 of Ø620
■ Transportbreedte 2.50 meter
■ T/m 5.40 mtr werkbreedte banden 10.0/75x15.3 10 Ply
■ Vanaf 6.30 mtr werkbreedte banden 11.5/80x15.30 10 Ply
Werkbreedte

4.50 mtr

5.40 mtr

6.30 mtr

7.30 mtr

8.20 mtr

Ring type

Ring

Aantal

diameter

ringen

Cambridge

510

Cambridge

560

87

Gewicht kg

Prijs

2.210

€ 8.210,00

2.500

€ 8.735,00

Cambridge

620

2.770

€ 9.390,00

Cambridge

510

2.650

€ 9.675,00

Cambridge

560

3.060

€ 10.425,00

Cambridge

620

3.200

€ 11.255,00

3.050

€ 11.205,00

3.520

€ 12.785,00

Cambridge

510

Cambridge

560

105

123

Cambridge

620

4.000

€ 13.800,00

Cambridge

510

3.650

€ 13.665,00

Cambridge

560

4.240

€ 14.740,00

143

Cambridge

620

4.390

€ 16.030,00

Cambridge

510

4.000

€ 15.810,00

Cambridge

560

4.510

€ 17.160,00

Cambridge

620

5.010

€ 19.195,00

157

Meerprijs
Spring-Board

€ 3.975,00

€ 4.450,00

€ 5.075,00

€ 5.650,00

€ 6.245,00

Standaard zijn 2 Dubbel werkende hydraulische ventielen benodigd
Meerprijzen:
LED Verlichting
SAT-System gewichtsoverdracht systeem
Dwarsvergrendeling SpringBoard tanden
Banden 400/60 x 15.5–14 PLY (voor 6.30/7.30 en 8.20)

€ 420,00
€ 315,00
€
82,00
€ 465,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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TIP ROLLER
■ Perfecte afwerking
■ De Europese standaard in Cambridgerollen, marktleider in Europa
■ Bijzonder degelijk en zwaar geconstrueerd
■ Standaard met SAT-systeem dat zorgt voor gelijke gewichtsverdeling over gehele
werkbreedte
■ Zijdelen voorzien van midden-ophanging voor perfecte en onovertroffen
bodemaanpassing
■ 60mm lagers en as, lagers voorzien van dubbele afdichting
■ Automatische vergrendeling in transportstand
■ Lage transporthoogte, stabiel bij transport.
■ Compleet inclusief hoogte verstelbare steunpoot
■ Vanaf 9.50 mtr werkbreedte met hydraulische steunpoot (1 extra dw ventiel benodigd)
■ Met Cambridge ringen Ø510mm, Ø560mm of Ø620mm, vervaardigt uit hoogwaardig
gietijzer
■ Met SterRol ringen Ø550-600mm, vervaardigd uit hoogwaardig gietstaal
■ Transportbreedte 2.50 meter
■ Vanaf 8.20 meter werkbreedte zijn de zijvelden voorzien van een middenlager
■ Leverbaar met Spring-Board systeem, individueel per rolsegment bevestigd
■ Spring-board is hydraulisch verstelbaar, meerdere uitvoeringen leverbaar. Bel voor info.
■ Met Spring-board systeem is uw Tip Roller een volwaardige grondbewerker

Gewichtsverdeling bij standaard rollers

Gewichtsoverdracht bij overige merken

He-Va SAT-systeem voor gelijke druk
over gehele breedte

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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TIP ROLLER
Werk-

Ring

Aantal

Gewicht

breedte

diameter

ringen

kg

Ø510 mm

105

2.560

10.0/75x15.3-10 ply

€ 10.265

Ø560mm

105

3.100

10.0/75x15.3-10 ply

€ 11.275

Ø620 mm

105

3.240

10.0/75x15.3-10 ply

€ 12.235

5.40 mtr

6.30 mtr

7.30 mtr

8.20 mtr

9.50 mtr

10.20 mtr

Banden maat

Prijs

Ø550/600

108

3.140

10.0/75x15.3-10 ply

€ 13.390

Ø510 mm

123

2.940

10.0/75x15.3-10 ply

€ 11.790

Ø560mm

123

3.710

11.5/80x15.3-10 ply

€ 13.595

Ø620 mm

123

4.190

11.5/80x15.3-10 ply

€ 14.695

Ø550/600

126

3.870

11.5/80x15.3-10 ply

€ 15.600

Ø510 mm

143

3.630

11.5/80x15.3-14 ply

€ 14.315

Ø560mm

143

4.430

11.5/80x15.3-14 ply

€ 15.600

Ø620 mm

143

4.580

11.5/80x15.3-14 ply

€ 17.220

Ø550/600

146

4.680

11.5/80x15.3-14 ply

€ 18.025

Ø510 mm

157

4.050

11.5/80x15.3-14 ply

€ 16.490

Ø560mm

157

4.700

11.5/80x15.3-14 ply

€ 17.990

Ø620 mm

157

5.200

11.5/80x15.3-14 ply

€ 19.930

Ø550/600

162

5.120

11.5/80x15.3-14 ply

€ 20.785

Ø510 mm

180

4.830

400/60x15.5-14 ply

€ 19.500

Ø560mm

180

5.770

400/60x15.5-14 ply

€ 21.400

Ø620 mm

180

6.350

400/60x15.5-14 ply

€ 23.345

Ø550/600

186

6.200

400/60x15.5-14 ply

€ 24.530

Ø510 mm

196

5.310

400/60x15.5-14 ply

€ 20.930

Ø560mm

196

6.220

400/60x15.5-14 ply

€ 22.860

Ø620 mm

196

6.850

400/60x15.5-14 ply

€ 25.305

Ø550/600

202

6.640

400/60x15.5-14 ply

€ 25.315

Gewicht

Meerprijs

Spring

Spring

Board kg

Board

485

€ 4.820

550

€ 5.470

630

€ 5.470

695

€ 6.770

845

€ 7.960

880

€ 8.600

Meerprijzen:
LED Verlichting		

€

435,00

Banden 14 Ply in plaats van 10 Ply		

€

155,00

Banden 400/60x15.5-14ply in plaats van 11.5/80x15.3-14 ply €

450,00

Hydraulische reminstallatie, compleet opgebouwd		

€ 1.700,00

Lucht reminstallatie, compleet opgebouwd		

€ 3.270,00

Dwarsvergrendeling van de Spring-Board tanden		

€

82,00 per mtr werkbreedte

Standaard zijn 2 Dubbel werkende hydraulische ventielen benodigd.
Voor Spring-Board is 1 extra Dubbel werkend ventiel nodig

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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SWING ROLLER

■ Perfecte afwerking
■ Grote werkbreedte met alle segmenten voorzien van middenophanging
■ Eenvoudige, doelmatige, compact en stabiele constructie
■ Eenvoudig en snelle omstelling van transport naar werkstand
■ 60mm lagers en as, Lagers voorzien van dubbele afdichting
■ Praktische vergrendeling in transportstand
■ Lage transporthoogte, stabiel bij transport.
■ Compleet geleverd met slanghouder en in hoogte verstelbare steunpoot
■ Met Cambridge of Crosskill ringen
■ Transportbreedte 2.70 meter
■ Banden 400/60x15.5 – 14 Ply

Werkbreedte

Ring type

Ring
diameter

Aantal
ringen

Gewicht kg

Prijs

10.20 mtr

Cambridge

510

199

6.010 kg

€ 23.870,00

12.20 mtr

Cambridge

510

235

6.680 kg

€ 28.310,00

Meerprijzen:
LED verlichting

€

435,00

Automatische vergrendeling voor transport

€

950,00

Hydraulische reminstallatie, compleet gemonteerd

€ 1.700,00

Lucht reminstallatie, compleet gemonteerd

€ 3.270,00

Standaard zijn 2 dubbel werkende hydraulische ventielen benodigd.

Cambridge ring

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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KING ROLLER
■ Perfecte afwerking
■ Grote werkbreedte met alle segmenten voorzien van middenophanging
■ Eenvoudige, doelmatige, compact en stabiele constructie
■ Eenvoudig en snelle omstelling van transport naar werkstand
■ 60mm lagers en as, Lagers voorzien van dubbele afdichting
■ Automatische vergrendeling in transportstand
■ Lage transporthoogte, stabiel bij transport.
■ Compleet geleverd met slanghouder, hydraulisch verstelbare steunpoot
■ Met Cambridge ringen Ø510mm of Ø620mm
■ Transportbreedte 3.00 meter
■ Banden 500/50x17.0 – 18 Ply voor 12.30 en 15.30 meter werkbreedte
■ Banden 560/45 R 22.5 - 152D voor 16.30 en 18.30 en 20.30 meter werkbreedte
Werkbreedte
12.30 mtr

15.30 mtr

16.30 mtr

18.30 mtr

20.30 mtr

Ring diameter

Aantal ringen

Gewicht kg

Prijs

Ø510 mm

236

7.708

€ 32.480,00

Ø560 mm

236

8.593

€ 34.500,00

Ø620 mm

236

9.360

€ 37.000,00

Ø510 mm

292

9.260

€ 40.800,00

Ø560 mm

292

10.931

€ 43.880,00

Ø620 mm

292

11.880

€ 47.445,00

Ø510 mm

306

10.241

€ 43.215,00

Ø560 mm

306

11.365

€ 46.770,00

Ø620 mm

306

12.360

€ 50.250,00

Ø510 mm

346

10.818

€ 47.035,00

Ø560 mm

346

12.675

€ 50.970,00

Ø620 mm

346

13.800

€ 54.695,00

Ø510 mm

386

13.600

€ 50.905,00

Ø560 mm

386

14.280

€ 54.875,00

Meerprijzen:
LED verlichting

€

435,00

Hydraulische reminstallatie,
compleet gemonteerd

€ 2.675,00

Lucht reminstallatie,
compleet gemonteerd

€ 4.200,00

Standaard zijn 3 dubbel werkende
hydraulische ventielen benodigd.

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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OOK IN ONS LEVERINGSPROGRAMMA
Sauter

Fronthef en PTO
Deutz Fahr, John Deere,
Claas, New Holland, Case en Steyr

Folger

Fronthef en PTO
Kubota, Iseki, Branson en Solis

Göppel

Fronthef en PTO
Massey Ferguson, Mc Cormick en Landini

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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VRAAG NAAR DE SPECIFIEKE PRIJSLIJST
Tietjen

Luchtdrukremsystemen voor zelfrijders
(Tractoren, verreikers, shovels en mobiele kranen)
Luchtdrukremsystemen voor aanhangers
Speciaalbouw (persen, combines en hakselaars)

Westermann

Erf en Stal techniek
Radiaalbezems, onkruidborstels,
veegmachines en zelfrijders

ROC

Bandharken (Nieuw in ons programma!)

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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METAALUNIE VOORWAARDEN
Algemene leverings en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie
(Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden en kleinbedrijf in de metaal)
aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.
Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
©Koninklijke Metaalunie
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die
hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze
wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten
overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke
Metaalunie.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex
works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.
2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten
die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te
brengen.
Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen,
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever
is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van €
25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste
verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van
deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000
per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen,
berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem
voorgeschreven materialen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze
worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor
schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 5: Levertijd
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering
vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van
uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment
bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en
technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve,
goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen
(termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering
van de opdracht is voldaan.
5.4.
a.Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan
opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de
opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de
planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd
zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten)
leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de
planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan
worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in
geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 6: Risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van
de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer
overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,
transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen
deze risico’s verzekeren.

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij
opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.
Artikel 7: Prijswijziging
7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk
met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is
deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten,
als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten
waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na
te komen.
8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die
buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun
verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het
verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid
tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop
van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is
nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van
de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, tim
mer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkun
dig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere in
frastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het
werk aanwezige zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.
Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het
bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met
de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die
geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die
gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening
brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van
opdrachtnemer.
Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en
op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
-gas, water en elektriciteit;
-verwarming;
-afsluitbare droge opslagruimte;
-op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzienin
gen.
11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies,
diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever
en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich
bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet
nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen
voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor
alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.
Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte
als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat
het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de me
dedeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is
goedgekeurd;
d.opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken
of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden her
steld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg
staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
58

METAALUNIE VOORWAARDEN
redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid
stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw
van toepassing.
12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade
aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.
Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer
verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of
niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten
of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt
tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW)
in rekening is gebracht.
13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde
winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te ver
zekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan
schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toege
bracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden
in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient
zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulp
personen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op
verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door
opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens
productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde
producten en/of materialen.
Artikel 14: Garantie
14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de
goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn,
zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld
of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden
toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en
verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in
voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze
maken of hij:
-de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor
eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
-het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal
franco aan opdrachtnemer terugzenden;
-opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde
zaak.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
-de zaak herstelt;
-de zaak vervangt;
-opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van
een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de
deugdelijkheid van de installatie en/of montage.
Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer
dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van
opdrachtgever.
14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid
heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats
treden van garantie op grond van dit artikel.
14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een
eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.9. a.Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
-normale slijtage;
-onoordeelkundig gebruik;
-niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
-installatie, montage, wijziging of reparatie door 		
opdrachtgever of door derden.
b.Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment
van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens
hem zijn aangeleverd;
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.
Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te

ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter
beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en
risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de
bevoegdheid van artikel 6:90 BW.
Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door
opdrachtnemer aangewezen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:
- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering
van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van
de werkzaamheden;
-10% van de totale prijs bij oplevering;
c.in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op
verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te
verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij
direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen
is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke
schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt
gesteld of overlijdt.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente
bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de
renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,=
15%
over het meerdere tot € 6.000,=
10%
over het meerdere tot € 15.000,=
8%
over het meerdere tot € 60.000,=
5%
over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande
berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van
opdrachtgever.
Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige
overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoem
de overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft
voldaan.
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever
deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden
waar deze zaken zich bevinden.
18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de
geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de
nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.
Artikel 19: Beëindiging
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst
met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere
internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van
opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.
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