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ORTOLAN LANDBOUW FREZEN

	Lage vermogensbehoefte, al vanaf 130 pk!

	Hoge capaciteit

	Perfecte bodemvolging door onafhankelijke

 ophanging

	Zware constructie voor lange levensduur

	Naar keuze haakse of gebogen messen

De Ortolan U frees is de capaciteit machine bij uit-
stek. Met een maximale werkbreedte van 4,70 mtr. 
is het mogelijk om grote oppervlaktes te bewerken
wanneer de situatie daar om vraagt. De machine 
is hydraulisch opklapbaar, de transportbreedte is 
3 meter. In opgeklapte toestand is de machine 
automatisch vergrendeld voor veilig transport.

Ortolan is gevestigd in Montebello Vicentino, Italië en is in 1972 begonnen met het bouwen van landbouw-
machines. Na een korte periode van verkoop voor de lokale markt is het bedrijf na aanhoudende vraag naar 
hoge kwaliteit grondbewerkingsmachines gaan exporteren naar het buitenland. Het complete programma 
bestaat uit machines voor toepassingen van 10 tot 300 pk.

Al jaren importeert Landkracht de landbouwfrezen van 
Ortolan. De machines zijn ontworpen voor eenvoudig 
gebruik, lage vermogensbehoefte en een lange levensduur.

Daarnaast heeft Ortolan ook rotorkopeggen en overtop-
frezen in het programma. Ook voor deze overtopfrezen en 
rotorkopeggen bent u bij Landkracht aan het juiste adres. 

Ortolan U frees

Ortolan

Type HP
Werkbreedte 
(cm)

Totale breedte 
(cm) RPM

Maximale
werkdiepte

Aantal
messen

U 380 130-230 378 412 1000 23 24+24

U 420 150-230 422 456 1000 23 27+27

U 470 170-230 467 501 1000 23 30+30



Type HP
Werkbreedte 
(cm)

Totale breedte 
(cm) RPM

Maximale
werkdiepte

Aantal
messen

230 80-130 230 246 1000 / (540) 20 30+30

250 90-130 252 268 1000 / (540) 20 33+33

280 90-130 289 289 1000 / (540) 20 36+36

Type HP
Werkbreedte 
(cm)

Totale breedte 
(cm) RPM

Maximale
werkdiepte

Aantal
messen

HC 280 - BIO 80-130 273 289 1000 / 540 15 36+36

BC 280 - BIO 100-170 275 297 1000 15 30+30

BC 300 - BIO 130-170 301 323 1000 15 33+33

Type HP
Werkbreedte 
(cm)

Totale breedte 
(cm) RPM

Maximale
werkdiepte

Aantal
messen

230 90-170 223 242 1000 23 24+24

250 100-170 249 271 1000 23 27+27

280 100-170 275 297 1000 23 30+30

300 130-170 301 323 1000 23 33+33

De Ortolan HC frees is de alleskunner. Geschikt voor 
vermogens tot 130 PK. Het kapot frezen van graszode, 
vanggewas of inwerken van gewasresten is een routineklus. 
De lage vermogensbehoefte, de compacte bouw maken deze 
frees geschikt voor vele toepassingen. Uiteraard standaard 
voor van tandwieloverbrenging in oliebad.

De HC frees is uitgerust met een transmissie om de snelheid 
van de rotor aan te passen. Op deze manier is het mogelijk 
bij elke omstandigheid het gewenste resultaat te behalen!

De HC frees is standaard voorzien van glijsloffen 
voor de diepte instelling.

Uiteraard zijn er ook diverse nalopers leverbaar 
zoals een packerrol Ø48cm, spiraalrol Ø47cm of 
een kooirol Ø43cm. 

De Ortolan BC frees is een zwaar uitgevoerde 
machine die geschikt is om te werken onder de 
zwaarste omstandigheden.

De machine kan worden aangedreven door trek-
kers tot 170 pk waardoor deze uitermate geschikt 
is voor akkerbouwers en loonwerkers.

De BC frees wordt standaard geleverd met glijs-
loffen voor de diepte instelling.

De BC frees kan naar keuze ook worden uitge-
voerd met een zware packerrol Ø 57cm of een 
grote kooirol Ø 56cm.

De machine is standaard voorzien van:

	Naar keuze haakse of gebogen messen 

	Aftakas met slipkoppeling

	Glijstoffen

Ortolan BC freesOrtolan HC frees

	Zware alleskunner

	Zware aftakas met slipkoppeling

	Geschikt voor zware trekkers

	Naar keuze haakse of gebogen messen

De Ortolan biofrezen zijn speciaal ontworpen om zoden 
en groenbemesters mechanisch te vernietigen zonder het 
gebruik van Glyfosaat.

Door de ondiepe bewerking (2-5 cm) wordt het bodem-
leven niet verstoord en hoeft er minder grond te worden
verplaats wat de capaciteit verhoogt. Hierdoor is het
mogelijk een rijsnelheid van 6-9 km/h te realiseren.

Door het openen van de achterklep word het gefreesde 
materiaal weggeslingerd. De grond valt eerder naar 
beneden waardoor het organisch materiaal (graszode, 
groenbemester enz) bovenop komen te liggen en hier-
door uitdrogen en afsterven. Op deze manier wordt 
hergroei voorkomen en kunnen voorgaande gewassen 
en/of groenbemesters zonder gebruik van glyfosaat 
effectief worden vernietigd.

Daarnaast komt door het afsterven de nutriënten eerder 
en effectiever beschikbaar voor het volgende gewas.

Ortolan Biofrees

Standaard voorzien van:

	Haakse messen

	Vier grote loopwielen

	Aftakas met slipkoppeling

	Universeel inzetbaar, ook als 

 gewone frees te gebruiken.


