GRASS WEEDER

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

3 mtr

1 stel steunwielen 16x6.5x8 - 6ply

winst te behalen. Regelmatig bewerken van de graszode, ondiep wortelende onkruiden,

Standaard:

4,5 & 6 mtr

1 stel steunwielen 18.5x8.5x8 – 6ply

mest-resten, gewasresten en de viltlaag verwijderen, geven de goede grassen meer

7.5 & 9 mtr

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

ruimte en kans om zich te ontwikkelen. Het regelmatig bijzaaien van een geringe

1 stel steunwielen 16x6.5x8 - 6ply

hoeveelheid graszaad houdt de graszode jong en fris. Op deze manier verhoogt u de

12 mtr

2 stel steunwielen 18.5x8.5x8 – 6ply

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.

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

■ Transportbreedte voor alle types binnen 3 meter

6.00 mtr

4

240

720

2.50

1

€ 6.550,00

€ 1.035,00

■ Tandafstand bedraagt slechts 2.5 cm, tanden verdeeld over 5 rijen

7.50 mtr

5

300

890

3.40

1

€ 8.655,00

€ 1.300,00

■ Pendelende Secties voor optimale bodemaanpassing

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

■ 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

■ 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

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

worden gemonteerd
Zie voor prijzen Multi Seeder pag 38-39
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38

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
39

GRASS ROLLER

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

■ Perfecte afwerking
■ Lagers 60mm, standaard voorzien van dubbele afdichting

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

■ Uitvoering met SterRol Ø550/600 van hoogwaardig gietstaal

SterRol Ø550-600

■ Uitvoering met Cambridge Ringen van hoogwaardig gietijzer
■ Uitvoering met gladde rol diameter 710mm met wanddikte 11mm

Prijs

€ 6.555,-

€ 9.805,-

€ 12.410,-

€ 18.930,-

€ 25.120,-

■ Uitvoering met gladde rol diameter 610mm met wanddikte 10mm (4.50 mtr werkbreedte)

Gewicht

1.440 kg

1.920 kg

3.140 kg

3.940 kg

5.290 kg

■ Excellente drukverdeling over gehele werkbreedte voor opklapbare modellen door
SAT systeem

Toebehoren (naar wens samen te stellen)

■ Excellente bodemaanpassing door midden-ophanging van de klap-elementen
■ Egge velden hydraulisch te bedienen, over de gehele breedte

Werk
breedte

getrokken bevestigd.

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

■ Keuze uit 2 rijen, 3 rijen en 4 rijen speciaal gevormde 12mm
Gedragen uitvoering:

tanden voor intensieve werking

2.90 mtr

■ Robuust, verend opgehangen egalisatiebord traploos in hoogte
verstelbaar i.c.m. 3 rijen tanden

€ 2.875,00

Getrokken uitvoering:

■ 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

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

€

435,00

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

€ 1.225,00

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

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

Bodemverdichting is een terugkerend probleem. Uiteraard is op veel percelen de “ploegzool”

■ Rol drukt niet alleen aan, “bewerkt” ook de graszode, bevordert de uitstoeling

een bestaand probleem, verdichting kan echter ook worden veroorzaakt door zware

■ Standaard Hydraulische diepteverstelling

regenval, beweiden van het grasland en uiteraard het bewerken met zware machines. Ga

■ Standaard voorzien van 20cm brede beitels, ook leverbaar met 12cm

maar na hoe vaak per jaar het grasland wordt bereden om te maaien, schudden, harken,

(zonder meerprijs) en 35cm
■ Standaard met breekbouten, tevens leverbaar met hydraulische steenbeveiliging

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

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

en dus een hoger rendement.

standaard/
maximaal cm**

gehele breedte

2.50 mtr

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.

3.00 mtr
3.50 mtr

** 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

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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€ 435,00

Afmetingen en gewichten zijn niet bindend, constructiewijzigingen zijn voorbehouden.
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FRONT PRESS ROLLER H760

GRASS COMBI

■ 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.
■ Twee of drie rijen zware veertanden 12mm

■ Tandenframe met 2 rijen tanden (12 x 45), traploos in hoogste verstelbaar,

■ Hoek van de tanden hydraulisch instelbaar

tandafstand 17cm

■ Leverbaar met egalisatiebord voor verwijderen mestfladden en molshopen

■ Egalisatiebord met zware 10x80mm sleeptanden, Hydraulisch verstelbaar,

■ Aankoppeling Cat 3L voor getrokken rol

tandafstand 25cm

■ 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:
Werkbreedte
1.50 mtr.

Aantal
wielen

Gewicht

4

470 kg

Prijs
€ 4.700,00

Meerprijs
Tandenframe

Meerprijs
Egalisatiebord

€ 2.360,00

€ 2.525,00

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

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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