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LEVERINGSVOORWAARDEN

Met deze prijslijst komen alle voorafgaande 
prijslijsten te vervallen.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

De levering van machines, accessoires 
en onderdelen geschiedt af fabriek, in 
overeenstemming met de Incoterms 2010, 
tenzij anders is overeengekomen.
Bij naleveringen van toebehoren en extra 
uitrusting komen de vrachtkosten en 
aanbouwkosten voor rekening van de 
afnemer. Algemeen geldt leveringen boven 
500 euro netto exclusief BTW binnen de 
Benelux franco huis, beneden 500 euro af 
fabriek.

Op al onze offertes, op alle opdrachten 
aan ons en op alle met ons gesloten 
overeenkomsten zijn toepasselijk de 
METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd 
ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, 
zoals deze luiden volgens de laatstelijk 
aldaar neergelegde tekst.
De leveringsvoorwaarden worden u op 
verzoek toegezonden.

De betaling van de machine geschiedt 
uiterlijk op het moment van aflevering tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bankkosten en alle kosten verbonden met 
de uitgifte of het innen van wissels of 
cheques zijn voor rekening van de koper.

De fabriek stelt voor alle delen die bij 
normaal gebruik binnen een periode 
van 12 maanden na aankoop een defect 
vertonen, gratis vervangende onderdelen 
ter beschikking. Dit is niet van toepassing op 
slijtdelen zoals o.a. tanden en schijven. De 
garantie vervalt indien de in de handleiding 
vermelde instructies niet, niet geheel 
of niet juist zijn opgevolgd. De garantie 
vervalt eveneens zodra door u of door 
derden, zonder onze voorkennis en/of 
onze toestemming werkzaamheden aan de 
machine worden verricht.

Vraag ook naar 
onze Peecon 

catalogus.
Voor meer info zie 

www.peecon.com

INHOUDSOPGAVE

Wij zijn te vinden direct aan
de A58 Breda – Roosendaal,
afslag 19 Industrieterrein “Vosdonk”.

Bezoek enkel op afspraak.
Onze openingstijden zijn:
maandag t/m vrijdag van 8 tot 17 uur,
zaterdag van 8 tot 12 uur.

ONDERDELEN
LOSSE LEVERING ONDERDELEN ROTERRA/MULTIDISC/
CENTERLINER/TANDWIELSETS  •  LOSSE ROLLEN

KUNSTMESTSTROOIERS CENTERLINER
CENTERLINER SE  •  CENTERLINER SX
CENTERLINER SXe  •  CENTERLINER SXi
CENTERLINER CARGO

ZAAIMACHINES POLYMAT
POLYMAT COMPACT  •  POLYMAT COMPACT H
POLYMAT  •  POLYLINER

GRONDFREZEN ROTARYTILLER
ROTARYTILLER RTW  •  ROTARYTILLER RTU
ROTARYTILLER RTC  •  ROTARYTILLER RTSC

CULTIVATORS MULTIVATOR/EGGEN MULTITERRA
MULTIVATOR  •  MULTITERRA (H)

SCHIJVENEGGEN MULTIDISC
MULTIDISC  •  MULTIDISC H  •  MULTIDISC XL
MULTIDISC XLH  •  MULTIDISC XXL  •  MULTIDISC XXLH
TRAILING KITS  •  MULTIDISC XXLHT  •  MULTIDISC XL VARIO (-S)

ROTORKOPEGGEN ROTERRA
ROTERRA 25 C-SERIE  •  ROTERRA 25-SERIE
ROTERRA 35/45-SERIE  •  ROTERRA 55-SERIE
ROTERRA 45/55 H-SERIE  •  DUAL-COMBINATIES

Geachte heer / mevrouw,

Voor u ligt de Tulip catalogus 2016 waarin Peeters Landbouwmachines haar complete gamma van akkerbouwmachines presenteert.
Tulip is de merknaam voor ondermeer de Roterra rotorkopeg, de Multidisc schijveneg, de Rotarytiller grondfrees, de Polymat zaaimachine
en de Centerliner kunstmeststrooier.

De nieuwe Tulip catalogus telt bijna 70 pagina’s. Tijdens het doorbladeren van deze catalogus zult u wederom een aantal vernieuwingen 
tegenkomen, waaronder het nieuwe design van de rotorkopeggen, zaaimachines en kunstmeststrooiers. Het Multidisc gamma heeft high-end 
opties, zoals automatische smering en oliebadlagering. Dat maakt het onderhoud van uw machine nog eenvoudiger. De Multidisc Vario heeft 
een volledige make over gekregen en is omgedoopt tot de Vario-S. Deze non-stop machine heeft een automatische individuele steenbeveiliging, 
is standaard voorbereid voor een Tulip zaaimachine en heeft veel meer doorgang voor het verwerken van extra gewasresten. Ook vind u de 
Centerliner Cargo terug, een getrokken voorraadwagen waaraan men iedere gewenste kunstmeststrooier kan monteren.

Mocht u uit deze catalogus uw gewenste product nog niet kunnen samenstellen, laat het ons dan weten. Flexibiliteit staat bij ons zeer hoog in het 
vaandel. Graag breiden wij ons assortiment uit met uw goede ideeën!

Peeters Landbouwmachines produceert op een totale oppervlakte van 70.000 m2 duizenden machines per jaar die naar meer dan 40 landen 
worden geëxporteerd. In Achtmaal beschikken wij over 20.000 m2 overdekte fabrieksruimte en in onze panden in Etten-Leur beschikken wij 
ook nog eens over 25.000 m2 overdekte fabrieksruimte. Naast de Nederlandse fabrieken werken er in totaal ook nog eens 50 mensen voor 
ons in verschillende productie-eenheden in Frankrijk, Duitsland, Italië en China (voor de Chinese markt). De fabrieken en kantoren van Peeters 
Landbouwmachines staan garant voor een zeer gemotiveerd team van 125 medewerkers dat iedere dag klaar staat om uw machine naar wens te 
produceren.

Een team van goed opgeleide ontwikkelaars houdt zich continu bezig met het vernieuwen van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe 
machines. Met behulp van een groot machinepark worden de onderdelen voor uw machine geproduceerd. Zo wordt er dag en nacht plaatwerk 
gesneden met laser- en 3D plasmasnijmachines met een totale snijcapaciteit van 300 m2. Nieuw is ook de buizenlasersnijmachine. Onderdelen 
worden verder verwerkt met diverse CNC machines waaronder 10 lasrobots. Peeters Landbouwmachines heeft een nieuwe professionele 
poedercoatstraat, voorzien van een straalcabine en oven met een totale lengte van 30 meter. Daarnaast kunnen wij zelf schooperen.

Gelijktijdig met het uitgeven van de Tulip catalogus verschijnt ook de Peecon catalogus. Peecon is onze merknaam voor ondermeer de Biga 
voermengwagens, de Euroline giertanken en de Cargo kipwagens. De Peecon catalogus voegt nog eens 350 unieke machines aan ons assortiment 
toe. Zeker de moeite waard om deze catalogus ook aan te vragen of onze website www.peecon.com te bezoeken.

Met een record aantal van 500 unieke machines heeft Peeters Landbouwmachines een mijlpaal bereikt. Dit alles hebben wij alleen kunnen 
realiseren dankzij uw vertrouwen in ons product en wij hopen in de toekomst samen met u onze activiteiten verder uit te kunnen breiden!

         Vriendelijke groeten,

         D.P.M. Peeters
         Directeur Peeters Landbouwmachines B.V.
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Productie van eerste
Biga Laadklep
voermengwagen

Eerste voermengwagen 
wordt geëxporteerd 

naar de USA

Aankoop Koike lasersnijmachine 
6000 Watt, grootste van Europa

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum heeft Peeters Landbouwmachine in juni 2014 haar deuren opengesteld.
Vele duizenden bezoekers vonden hun weg naar de 2 vestigingen in Etten-Leur 
om hier de meest geavanceerde productiemachines in werking te zien.
Onder grote belangstelling werden ook een aantal nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd.
Bekijk de jubileumkrant op www.peetersgroup.com/40.

40-jarig jubileum

Productie van
de eerste bemester 

Productie van de 
eerste (gepatenteerde) 
mesthakselaar

Productie van de 
eerste giertank

Uitbreiding fabrieksruimte 
Achtmaal

Lancering Tulip 
Multidisc schijveneg

Oprichting Tulip Agri in Qingdao 
voor de productie en verkoop 

van voermengwagens voor de 
Chinese markt onder leiding van 

broer Roland Peeters

Voorstelling elektrisch aangedreven Biga 
Volt en Biga Hybrid voermengwagens en 
Multilift-systeem

Lancering Biga Pacman Gen2, 
zelfrijdende voermengwagen met 
uniek beladingssysteem

Peecon Gull Wing 
Tyre systeem wint 
zilveren medaille op 
Agritechnica

Begin 2016 wordt er gestart met de bouw van een nieuwe 
hypermoderne productiefaciliteit, genaamd Peeters Steel Center. 
Hier zal ruw staal, door middel van de meest moderne 
productiemachines, omgezet worden in geavanceerde onderdelen.

Peecon/Tulip EASYtronic 
regel- en controlesysteem

Bouw nieuwe 
werkplaats
in Achtmaal 

Ontstaan van de
merknaam Peecon
(PEEters CONstructie)

Nieuwe fabrieksruimte in 
Etten-Leur wordt in gebruik 
genomen

Productie van eerste
Cargo kipwagen

Piet Peeters richt samen 
met zijn vrouw Irene 
Tractorhandel De Bloken op

Eerste werkplaats 

De zoon van Piet, Dannie 
Peeters, neemt het bedrijf 
over, met de volledige 
ondersteuning van zijn  
vrouw Monique, die sinds 
1987 voor het bedrijf werkt

Tractorhandel De Bloken wordt
Peeters Landbouwmachines

Overname akkerbouwlijn 
van Lely, deze wordt 
onder de merknaam Tulip 
wereldwijd voortgezet

Nieuwe fabriek voor de 
productie van de Tulip 

akkerbouwlijn wordt in 
Etten-Leur in gebruik 

genomen

Aanschaf Benelux grootste 
buizenlasersnijmachine 
van Mazak voor verdere 
automatisering van het 
productieproces

De affiniteit met produceren van 
landbouwmachines zat er al vroeg in 
bij zoon Dannie.
Hij bouwde zijn eerste schaalmodel
1: 3 een giertank TT 13000 op
16-jarige leeftijd

Peeters produceert
eerste landbouwmachine:
de schudlichter

Naast de handel 
in tweedehands 
landbouwmachines en tractoren 
verkrijgt tractorhandel De 
Bloken het dealerschap van 
Landini en Mengele

40 Biga Anniversaries ter gelegenheid van 40-jarig 
bestaan van Peeters Landbouwmachines

Productie en historie

Ontwikkeling Tulip modulair 
systeem

Presentatie van de 
Peecon Biga future

KERNGETALLEN PEETERS LANDBOUWMACHINES

oppervlakte m2 van de 3 fabrieken in Nederland
m2 overdekte fabrieksruimte in Nederland
medewerkers
euro kosten per dag stroom- en gasverbruik
kilo staal dat jaarlijks wordt verwerkt
kilo lasdraad dat jaarlijks wordt gebruikt
liter verf dat we jaarlijks verwerken
kilo verfpoeder dat we jaarlijks verwerken
laser/plasma (3D) snijmachines
lasrobots
mig lasmachines

ABUS kraansystemen met hefvermogen tot 12,5 ton
exportlanden
3D tekeningen
octrooien die onze produkten beschermen
verkochte Biga voermengwagens
vijzels geproduceerd voor Biga voermengwagens
verkochte Tulip Multidisc elementen
verkochte Cargo carriers en kippers
verkochte giertanken
grote machines (+ g 15.000,-) worden jaarlijks geproduceerd
kleine machines (- g 15.000,-) worden jaarlijks geproduceerd



6 www.tulipindustries.com 7

1

Roterra
Productinformatie

Nieuw design zware modulaire 
driepuntsbok heeft een 
compacte bouw en korte 
aanpik. Ook heeft deze vele 
aanbouwmogelijkheden.

Standaard doorlopende aandrijfas voor 
aandrijving van bv. een zaaimachine

Optioneel: de hydraulische aanbouw 
hefinrichting zorgt voor een 
compacte combinatie van Roterra en 
zaaimachine waardoor het rijden op 
de weg veel rustiger verloopt.

Optioneel: pakkerrol met individueel 
geveerde, zelfinstellende schrapers

Geveerd stenenscherm. Stenen die 
voor de machine komen te liggen 
worden naar beneden geduwd. 
Hierdoor worden de rotors beschermd. 
Als er toch een steen tussen rotors 
en stenenscherm komt, veert het 
stenenscherm naar voren zodat de 
steen door de machine kan passeren.

Grootste assortiment aan 
wisseltandwielen op de markt zodat 
bij elke grondsoort een optimale 
rotorsnelheid kan ingesteld worden. 
Er kan steeds gewerkt worden 
met het meest economische 
motortoerental van de tractor.

De slepend opgestelde druppeltanden hebben een speciale ronde vorm. De vorm 
zorgt voor minder versmering en de kluiten worden volgens hun natuurlijke breuklijn 
gebroken. Verder voorkomt de slepende vorm dat de diepere lagen grond en stenen 
naar boven gehaald worden. Doordat de tand rond is, wordt er brandstof bespaard 
omdat de tand op geen enkel moment met een vlakke kant in de rijrichting staat.
De machine trekt hierdoor lichter.

4 rotors per meter 
voor een lagere 
vermogensbehoefte en 
dus brandstofbesparing. 
Aangrenzende rotoren 
overlappen elkaar.

Tanden gehard in 5 zones voor extra taaiheid 
en verlengde levensduur. Bovenaan zijn ze 
extra taai. Hoe verder naar beneden, hoe 
harder het materiaal wordt. Hierdoor is de 
Tulip druppeltand extra goed bestand tegen 
slijtage en tegelijk taai genoeg voor extreem 
zware omstandigheden.

Grote afstand tussen de lagers in de tandwielgoot. De 
lagers krijgen hierdoor minder krachten te verduren 
en er wordt gezorgd voor extra stabiliteit. Dit vergroot 
de levensduur van de lagers en grote krachten kunnen 
probleemloos opgenomen worden.

MULTI-FIT snelwisselsysteem met anti-steen 
tandhouder, 5 tandtypes mogelijk

Optioneel: Dual-Plus: voor het vormen 
van aardappelruggen

Optioneel: de zelfinstellende 
egalisatieplaat is geveerd 
opgehangen, deze verlaagt de 
vermogensbehoefte. Ook heeft 
hij een verkruimelende werking 
doordat de te grote kluiten tegen 
deze plaat slaan en breken. 
Hierdoor laat de Roterra een mooi 
geëgaliseerd zaaibed achter.

Optioneel: Dual-bok: montage vooraan 
de trekker

Rolverstelling met 20 mm 
pennen, versterkte hefarmen 
en "floating" systeem voor vele 
instelmogelijkheden.

De grondgeleiders zijn instelbaar zodat 
een naadloze aansluiting tussen de 
werkgangen wordt verkregen. Ze zijn 
ook opklapbaar voor wegtransport. 
Zo blijft een Roterra 300 tijdens 
wegtransport binnen de 300 cm.

Walterscheid aftakas met 
nokkenschakelkoppeling 
of optionele Tulipmatic 
breekpenautomaat. Het voordeel 
van de Tulipmatic is dat bij 
overbelasting de verbinding 
keer op keer verbroken wordt 
op het exact juiste moment. Dit 
verkleint de kans op schade bij 
overbelasting van de machine.

coming
soon
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C

A D
B

701-250-004
701-300-004
700-250-004
700-300-004

700-930-036-001
700-930-036-002
700-930-036-003
700-930-036-004
700-930-036-005
700-930-013-005
700-930-013-007
700-930-029-001
700-930-017-001
700-930-005-001
700-930-005-002
700-930-009-001
700-930-009-002
700-930-028-001
700-930-044-005
700-930-044-001
700-930-030-002
700-930-030-004
700-930-068-001
700-930-007-003
700-930-007-002
700-930-008-008
700-930-008-001
700-930-023-003
700-930-023-002
700-930-069

1

700-930-017-001

700-930-008-...

700-930-009-...

700-930-005-…

700-930-023-…

700-930-013-…

Afmetingen A B C D
Roterra 252-25 C 1365 mm 2620 mm 1250 mm -
Roterra 302-25 C 1365 mm 3120 mm 1250 mm -
Roterra 252-25 1365 mm 2500 mm 1250 mm 2660 mm
Roterra 302-25 1365 mm 3000 mm 1250 mm 3160 mm

Artikelcode Omschrijving Aantal
rotors

Open rol
Ø mm

Min.
vermogen pk

Max. vermogen pk
540/1000 t/min

Eigen gewicht
OR/PR kg 

10 440 45 95/115 880/975
12 440 50 115/140 920/1125
10 440 45 95/115 880/975
12 440 50 115/140 920/1125

ROTERRA 25 C / 25-SERIE

Standaarduitvoering
• Druppeltanden met zijbevestiging (max. werkdiepte: 230 mm)
• 25 C-Serie: driepuntsbok met verstevigingsbuizen
• 25-Serie: driepuntsbok met schoorbalken (koker 70x70 mm)
• Verend opgehangen rotorbescherming
• Tandwielgoot met omgezet deksel voor een robuuste torsievrije constructie
• Aandrijfkast (middenaandrijving) geschikt voor 540 (standaard) of 1000 t/min
• Tandwielcombinatie 19/16 bij 540 t/min
• “Floating” systeem met open rol Ø 440 mm
• 25 C-Serie: vaste grondgeleiders
• 25-Serie: opklapbare grondgeleiders, in hoogte en lengte verstelbaar
• Walterscheid koppelingsas met nokkenschakelkoppeling (1 3/8” - 6 splines aan tractorzijde)

Bijzondere kenmerken en voordelen
• Gepatenteerde druppeltanden met zijbevestiging: perfecte verkruimeling door de roterende beweging 

en de speciale vormgeving, slijtvast, geen slijtage aan de tandhouder door de zijbevestiging, snelle (de-)
montage dankzij het Easylock systeem m.b.v. luchtsleutel. Brandstofbesparing tot 20 % t.o.v. mestanden.

• Speciale lagering (boven en onder): hoge stabiliteit.
• Speciale afdichting van de lagers en de tandwielgoot, stofvrije ontluchting: lange levensduur, geringe 

slijtage door optimale smering, onderhoudsarm en servicevriendelijke constructie.
• Verend opgehangen rotorbescherming: gepatenteerd systeem dat de grond voor de rotorkopeg gelijk 

maakt en bescherming biedt tegen stenen e.d.
• Opklapbare grondgeleiders: transportbreedte = werkbreedte.
• “Floating” systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de rotorkopeg naar boven uitwijken, terwijl 

de instelrol de grond blijft volgen.
• Stabiele driepuntsbok: gunstige positie van het zwaartepunt, waardoor er met kleinere en lichtere tractors 

gewerkt kan worden.
• Rotortoerental d.m.v. wisseltandwielen eenvoudig te wijzigen.
• Compacte bouw: aanspanning kort achter de tractor mogelijk, waardoor een zaai- of pootmachine achter 

de eg gemonteerd kan worden, zodat in één werkgang verschillende werkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd. 

Aandachtspunten
• Breekpenautomaat Tulipmatic is aanbevolen in grond met stenen.
• De aangegeven vermogens zijn op de aftakas gemeten.

‘Nieuw design’ met zware modulaire 
driepuntsbok, versterkte hefarmen met 
rolverstelling en 20 mm pennen

Roterra 252-25 C
Roterra 302-25 C
Roterra 252-25
Roterra 302-25

Accessoires Roterra 25 C/25-serie
Set tandwielen 12/23 i.p.v. standaardcombinatie 19/16
Set tandwielen 13/22 i.p.v. standaardcombinatie 19/16
Set tandwielen 14/21 i.p.v. standaardcombinatie 19/16
Set tandwielen 15/20 i.p.v. standaardcombinatie 19/16
Set tandwielen 17/18 i.p.v. standaardcombinatie 19/16
Breekpenautomaat Tulipmatic i.p.v. nokkenschakelkoppeling 540 t/min
Breekpenautomaat Tulipmatic i.p.v. nokkenschakelkoppeling 1000 t/min
Mechanische aanbouwdelen (max. 1200 kg)
Hydraulische aanbouwhefinrichting 2 cilinders (max. 1700 kg)
Sporenwissers 2x 2 tanden 252-25 (C)
Sporenwissers 2x 2 tanden 302-25 (c)
Egalisatieplaat 252-25 (C)
Egalisatieplaat 302-25 (C)
Spindelset tbv egalisatieplaat
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 252-25 (C), lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 302-25 (C), lagerplaten en lagers
Extra stangenset voor open rol Ø 440 mm 252-25 (C) + bouten
Extra stangenset voor open rol Ø 440 mm 302-25 (C) + bouten
Open rol V-vorm Ø 440 mm 302-25 (C) i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 430 mm 252-25 (C) i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 430 mm 302-25 (C) i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 252-25 (C) i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 302-25 (C) i.p.v. open rol Ø 440 mm
Sterpakkerrol Ø 440 mm 252-25 (C) i.p.v. open rol Ø 440 mm
Sterpakkerrol Ø 440 mm 302-25 (C) i.p.v. open rol Ø 440 mm
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden
Rollen ander model 
Dual-combinaties, zie blz. 16-17

Tandwielgoot Roterra 25-serie

Verschillen standaarduitvoering 25 C-serie t.o.v. 25-serie
• Vaste i.p.v. opklapbare grondgeleiders
• Driepuntsbok met verstevigingsbuizen i.p.v. kokers

Nieuw
generatie 

2



10 www.tulipindustries.com 11

C

A D
B

705-300-004
706-300-004
706-350-004
706-400-004
706-450-004

705-930-037-006
705-930-037-007
705-930-037-008
705-930-037-009
705-930-037-010
705-930-038-001
705-930-038-003
705-930-038-004
705-930-038-005
705-930-065
705-930-013-008
705-930-013-003
705-930-013-004
705-930-015-001
705-930-015-002
705-930-015-003
705-930-015-004
705-930-016
705-930-029-001
705-930-029-002
705-930-017-001
705-930-017-002
705-930-057
705-930-005-002
705-930-009-002
705-930-009-003
705-930-009-004
705-930-009-005
705-930-028-001
705-930-028-002
705-930-064-001
705-930-064-002
705-930-044-001
705-930-044-002
705-930-045-001
705-930-045-002
705-930-030-004
705-930-056-001
705-930-056-002
705-930-068-001
705-930-007-002
705-930-008-001
705-930-008-002
705-930-008-003
705-930-008-004
705-930-023-002
705-930-069

1

705-930-008-...

705-930-029-…

705-930-017-002

705-930-005-002

705-930-013-…

705-930-064-...

Artikelcode Omschrijving Aantal
rotors

Open rol
Ø mm

Min.
vermogen pk

Max. vermogen pk
540/1000 t/min

Eigen gewicht
OR/PR kg 

12 440 50 130/160 1120/1260
12 440 55 ---/180 1160/1300
14 440 65 ---/180 1250/1475
16 520 75 ---/180 1525/1645
18 520 80 ---/200 1750/1890

Afmetingen A B C D
Roterra 302-35 1365 mm 3000 mm 1250 mm 3160 mm
Roterra 302-45 1365 mm 3000 mm 1250 mm 3160 mm
Roterra 352-45 1365 mm 3500 mm 1250 mm 3660 mm
Roterra 402-45 1365 mm 4000 mm 1250 mm 4160 mm
Roterra 452-45 1365 mm 4500 mm 1250 mm 4660 mm

ROTERRA 35 / 45-SERIE

Standaarduitvoering
• Druppeltanden met zijbevestiging (max. werkdiepte: 240 mm)
• T/m 352: driepuntsbok met schoorbalken (koker 80x80 mm)
• Vanaf 402: zware 55-serie driepuntsbok met zware schoorbalken (koker 100x100 mm)
• Verend opgehangen rotorbescherming
• Zware tandwielgoot met omgezet deksel voor een robuuste torsievrije constructie
• 35-Serie: zware aandrijfkast (middenaandrijving) geschikt voor 540 en 1000 t/min (standaard)
• 45-Serie: extra zware aandrijfkast (geen middenaandrijving) geschikt voor 1000 t/min
• 35-Serie: tandwielcombinatie 15/20 bij 1000 t/min
• 45-Serie: tandwielcombinatie 20/15 bij 1000 t/min
• T/m 352: “floating” systeem met open rol Ø 440 mm
• Vanaf 402: “floating” systeem met open rol Ø 520 mm
• Opklapbare grondgeleiders, in hoogte en lengte verstelbaar
• Walterscheid koppelingsas met nokkenschakelkoppeling (1 3/8” - 6 splines aan tractorzijde)

Bijzondere kenmerken en voordelen
• Gepatenteerde druppeltanden met zijbevestiging: perfecte verkruimeling door de roterende beweging 

en de speciale vormgeving, slijtvast, geen slijtage aan de tandhouder door de zijbevestiging, snelle 
(de-)montage dankzij het Easylock systeem m.b.v. luchtsleutel. Brandstofbesparing tot 20% t.o.v. 
mestanden.

• Speciale lagering (boven en onder): hoge stabiliteit.
• Speciale afdichting van de lagers en de tandwielgoot, stofvrije ontluchting: lange levensduur, geringe 

slijtage door optimale smering, onderhoudsarm en servicevriendelijke constructie.
• Verend opgehangen rotorbescherming: gepatenteerd systeem dat de grond voor de rotorkopeg gelijk 

maakt en bescherming biedt tegen stenen e.d.
• Opklapbare grondgeleiders: transportbreedte = werkbreedte.
• “Floating” systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de rotorkopeg naar boven uitwijken, 

terwijl de instelrol de grond blijft volgen.
• Stabiele driepuntsbok: gunstige positie van het zwaartepunt, waardoor er met kleinere en lichtere 

tractors gewerkt kan worden.
• Rotortoerental d.m.v. wisseltandwielen eenvoudig te wijzigen.
• Compacte bouw: aanspanning kort achter de tractor mogelijk, waardoor een zaai- of pootmachine 

achter de eg gemonteerd kan worden, zodat in één werkgang verschillende werkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd.

Aandachtspunten
• Voor de Roterra 302 en 352 moeten de zwaardere hefinrichtingen besteld worden van de 402/452-45 

indien ook de zwaardere driepuntsbok van de 55-serie besteld wordt (artikelnummer 705-930-057).
• Voor machines zonder middenaandrijving (45-serie) die gebruikt worden in combinatie met een 

zaaimachine is gebruik van een breekpenautomaat Tulipmatic aangeraden.
• Breekpenautomaat Tulipmatic is aanbevolen in grond met stenen.
• De aangegeven vermogens zijn op de aftakas gemeten.

Roterra 302-35
Roterra 302-45
Roterra 352-45
Roterra 402-45
Roterra 452-45

Accessoires Roterra 35/45-serie
Set tandwielen 12/23 i.p.v. standaardcombinatie 15/20 35-serie
Set tandwielen 13/22 i.p.v. standaardcombinatie 15/20 35-serie
Set tandwielen 14/21 i.p.v. standaardcombinatie 15/20 35-serie
Set tandwielen 16/19 i.p.v. standaardcombinatie 15/20 35-serie
Set tandwielen 17/18 i.p.v. standaardcombinatie 15/20 35-serie
Set tandwielen 12/23 i.p.v. standaardcombinatie 20/15 45-serie
Set tandwielen 14/21 i.p.v. standaardcombinatie 20/15 45-serie
Set tandwielen 16/19 i.p.v. standaardcombinatie 20/15 45-serie
Set tandwielen 17/18 i.p.v. standaardcombinatie 20/15 45-serie
Roterra 302-35 geschikt voor 540 i.p.v. 1000 t/min (max. 130 pk)
Breekpenautomaat Tulipmatic i.p.v. nokkenschakelkoppeling 540 t/min 35-serie
Breekpenautomaat Tulipmatic i.p.v. nokkenschakelkoppeling 1000 t/min 35-serie
Breekpenautomaat Tulipmatic i.p.v. nokkenschakelkoppeling 45-serie
Mestanden i.p.v. druppeltanden 302-35/45
Mestanden i.p.v. druppeltanden 352-45
Mestanden i.p.v. druppeltanden 402-45
Mestanden i.p.v. druppeltanden 452-45
Lange tanden lg. 280 mm i.p.v. 240 mm, van toepassing bij steenvrije grond (alleen bij 302-35/45)
Mechanische aanbouwdelen (max. 1200 kg) 302-35/45 en 352-45
Mechanische aanbouwdelen (max. 1800 kg) 402/452-45
Hydraulische aanbouwhefinrichting 2 cilinders (max. 1700 kg) 302-35/45 en 352-45
Hydraulische aanbouwhefinrichting 2 cilinders (max. 2200 kg) 402/452-45
Zware driepuntsbok met zware schoorbalken 55-serie voor 302-35/45 en 352-45 (std voor 402/452-45)
Sporenwissers 2x 2 tanden
Egalisatieplaat 302-35/45
Egalisatieplaat 352-45
Egalisatieplaat 402-45
Egalisatieplaat 452-45
Spindelset tbv egalisatieplaat 302-35/45 en 352-45
Spindelset tbv egalisatieplaat 402/452-45
Markeurs 302-35/45 en 352-45
Markeurs 402/452-45
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 302-35/45, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 352-45, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 402-45, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 452-45, lagerplaten en lagers
Extra stangenset voor open rol Ø 440 mm 302-35/45 + bouten
Open rol Ø 520 mm 302-35/45 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Open rol Ø 520 mm 352-45 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Open rol V-vorm Ø 440 mm 302-35/45 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 430 mm 302-35/45 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 302-35/45 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 352-45 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 402-45 i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 452-45 i.p.v. open rol Ø 520 mm
Sterpakkerrol Ø 440 mm 302-35/45 i.p.v. open rol Ø 440 mm
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden
Rollen ander model 
Dual-combinaties, zie blz. 16-17

Tandwielgoot Roterra 35-serie

Nieuw
generatie 

2

‘Nieuw design’ met zware modulaire 
driepuntsbok, versterkte hefarmen met 
rolverstelling en 20 mm pennen
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C

A
B
D

710-300-003
710-350-003
710-400-003
710-450-003
710-500-003
710-600-003

710-930-038-001
710-930-038-003
710-930-038-004
710-930-038-005
710-930-039-001
710-930-039-002
710-930-039-003
710-930-039-004
710-930-039-005
710-930-013-004
710-930-067
710-930-015-005
710-930-015-006
710-930-015-007
710-930-015-008
710-930-015-009
710-930-015-010
710-930-029-002
710-930-017-002
710-930-005-002
710-930-009-002
710-930-009-003
710-930-009-004
710-930-009-005
710-930-009-006
710-930-009-007
710-930-028-001
710-930-028-002
710-930-064-001
710-930-064-002
710-930-044-001
710-930-044-002
710-930-045-001
710-930-045-002
710-930-044-003
710-930-044-004
710-930-056-001
710-930-056-002
710-930-068-001
710-930-008-001
710-930-008-002
710-930-008-003
710-930-008-004
710-930-008-005
710-930-008-006
710-930-047-001
710-930-047-002
710-930-047-003
710-930-023-002
710-930-069

1

710-930-017-002

710-930-009-…

710-930-005-002

710-930-008-...

710-930-064-…

710-930-013-004

Artikelcode Omschrijving Aantal
rotors

Open rol
Ø mm

Min.
vermogen pk

Max. vermogen pk
1000 t/min

Eigen gewicht
OR/PR kg 

12 440 60 200 1245/1460
14 440 70 215 1340/1650
16 520 80 230 1730/1855
18 520 95 240 1800/2100
20 440 110 255 1980/2300
24 440 125 275 2220/2575

Afmetingen A B C D
Roterra 302-55 1365 mm 3000 mm 1295 mm 3160 mm
Roterra 352-55 1365 mm 3500 mm 1295 mm 3660 mm
Roterra 402-55 1365 mm 4000 mm 1295 mm 4160 mm
Roterra 452-55 1365 mm 4500 mm 1295 mm 4660 mm
Roterra 502-55 1365 mm 5000 mm 1295 mm 5160 mm
Roterra 602-55 1365 mm 6000 mm 1295 mm 6160 mm

ROTERRA 55-SERIE

Standaarduitvoering
• Druppeltanden met zijbevestiging (max. werkdiepte: 280 mm)
• Zware driepuntsbok met zware schoorbalken (koker 100x100 mm)
• Aankoppeling cat. II en III
• Verend opgehangen rotorbescherming
• Extra zware tandwielgoot met omgezette deksels voor een robuuste torsievrije constructie
• 302/402/502/602-55: extra zware aandrijfkast (middenaandrijving) geschikt voor 1000 t/min
• 352/452-55: extra zware aandrijfkast (geen middenaandrijving) geschikt voor 1000 t/min
• 302/402/502/602-55: tandwielcombinatie 24/19 bij 1000 t/min
• 352/452-55: tandwielcombinatie 20/15 bij 1000 t/min
• 302/352/502/602-55: “floating” systeem met open rol Ø 440 mm
• 402/452-55: “floating” systeem met open rol Ø 520 mm
• Opklapbare grondgeleiders, in hoogte en lengte verstelbaar
• 302/352/402/452-55: Walterscheid koppelingsas met nokkenschakelkoppeling (1 3/8” - 6 splines aan 

tractorzijde)
• 502/602-55: Walterscheid koppelingsas met breekpenautomaat Tulipmatic (1 3/8” - 21 splines aan tractorzijde) 

Bijzondere kenmerken en voordelen
• Gepatenteerde druppeltanden met zijbevestiging: perfecte verkruimeling door de roterende beweging en de 

speciale vormgeving, slijtvast, geen slijtage aan de tandhouder door de zijbevestiging, snelle (de-)montage 
dankzij het Easylock systeem m.b.v. luchtsleutel. Brandstofbesparing tot 20 % t.o.v. mestanden.

• Speciale lagering (boven en onder): hoge stabiliteit.
• Speciale afdichting van de lagers en de tandwielgoot, stofvrije ontluchting: lange levensduur, geringe slijtage 

door optimale smering, onderhoudsarm en servicevriendelijke constructie.
• Verend opgehangen rotorbescherming: gepatenteerd systeem dat de grond voor de rotorkopeg gelijk maakt en 

bescherming biedt tegen stenen e.d.
• Opklapbare grondgeleiders: transportbreedte = werkbreedte.
• “Floating” systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de rotorkopeg naar boven uitwijken, terwijl de 

instelrol de grond blijft volgen.
• Stabiele driepuntsbok: gunstige positie van het zwaartepunt, waardoor er met kleinere en lichtere tractors 

gewerkt kan worden.
• Rotortoerental d.m.v. wisseltandwielen eenvoudig te wijzigen.
• Compacte bouw: aanspanning kort achter de tractor mogelijk, waardoor een zaai- of pootmachine achter de eg 

gemonteerd kan worden, zodat in één werkgang verschillende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. 

Aandachtspunten
• Voor machines zonder middenaandrijving (352/452-55) die gebruikt worden in combinatie met een zaai-

machine is gebruik van een breekpenautomaat Tulipmatic aanbevolen.
• Breekpenautomaat Tulipmatic is aanbevolen in grond met stenen.
• De standaard lange tanden 280 mm zijn enkel geschikt voor steenvrije grond. Voor andere grondsoorten raden 

wij tanden van 240 mm aan.
• De aangegeven vermogens zijn op de aftakas gemeten.

Roterra 302-55
Roterra 352-55
Roterra 402-55
Roterra 452-55
Roterra 502-55
Roterra 602-55

Accessoires Roterra 55-serie
Set tandwielen 12/23 i.p.v. standaardcombinatie 20/15 352/452-55
Set tandwielen 14/21 i.p.v. standaardcombinatie 20/15 352/452-55
Set tandwielen 16/19 i.p.v. standaardcombinatie 20/15 352/452-55
Set tandwielen 17/18 i.p.v. standaardcombinatie 20/15 352/452-55
Set tandwielen 16/27 i.p.v. standaardcombinatie 24/19 302/402/502/602-55
Set tandwielen 17/26 i.p.v. standaardcombinatie 24/19 302/402/502/602-55
Set tandwielen 18/25 i.p.v. standaardcombinatie 24/19 302/402/502/602-55
Set tandwielen 20/23 i.p.v. standaardcombinatie 24/19 302/402/502/602-55
Set tandwielen 21/22 i.p.v. standaardcombinatie 24/19 302/402/502/602-55
Breekpenautomaat Tulipmatic i.p.v. nokkenschakelkoppeling voor 302/352/402/452-55
Aftakas Walterscheid 1 3/4” - 20 splines aan tractorzijde i.p.v. 1 3/8” - 21 splines 502/602-55
Mestanden i.p.v. druppeltanden 302-55
Mestanden i.p.v. druppeltanden 352-55
Mestanden i.p.v. druppeltanden 402-55
Mestanden i.p.v. druppeltanden 452-55
Mestanden i.p.v. druppeltanden 502-55
Mestanden i.p.v. druppeltanden 602-55
Mechanische aanbouwdelen (max. 1800 kg) 55-serie
Hydraulische aanbouwhefinrichting 2 cilinders (max. 2200 kg) 302/352/402/452-55
Sporenwissers 2x 2 tanden
Egalisatieplaat 302-55
Egalisatieplaat 352-55
Egalisatieplaat 402-55
Egalisatieplaat 452-55
Egalisatieplaat 502-55
Egalisatieplaat 602-55
Spindelset tbv egalisatieplaat 302/352-55
Spindelset tbv egalisatieplaat 402/452/502/602-55
Markeurs 302/352-55
Markeurs 402/452-55
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 302-55, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 352-55, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 402-55, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 452-55, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 502-55, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 602-55, lagerplaten en lagers
Open rol Ø 520 mm 302-55 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Open rol Ø 520 mm 352-55 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Open rol V-vorm Ø 440 mm 302-55 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 302-55 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 352-55 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 402-55 i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 452-55 i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 502-55 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 602-55 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 302-55 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 352-55 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 402-55 i.p.v. open rol Ø 520 mm
Sterpakkerrol Ø 440 mm 302-55 i.p.v. open rol Ø 440 mm
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden
Rollen ander model 
Dual-combinaties, zie blz. 16-17

Tandwielgoot Roterra 55-serie

Nieuw
generatie 

2

‘Nieuw design’ met zware modulaire 
driepuntsbok, versterkte hefarmen met 
rolverstelling en 20 mm pennen
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C

A B

E

D

712-500-004
712-600-004
711-500-003
711-600-003

711-930-037-006
711-930-037-007
711-930-037-008
711-930-037-009
711-930-037-010
711-930-067
711-930-005-003
711-930-009-010
711-930-009-008
711-930-028-003
711-930-051-003
711-930-051-002
711-930-063-003
711-930-063-002
711-930-053-003
711-930-053-002
711-930-070

1

 711-930-053-...

Artikelcode Omschrijving Aantal
rotors

Open rol
Ø mm

Min.
vermogen pk

Max. vermogen pk
1000 t/min

Eigen gewicht
OR/PR kg 

20 440 100 215 2875/3070
24 440 125 235 3065/3260
20 440 100 275 3085/3430
24 440 125 295 3315/3660

Afmetingen A B C D E
Roterra 502-45 H 2150 mm 5350 mm 1760 mm 2950 mm 2500 mm
Roterra 602-45 H 2150 mm 6350 mm 1760 mm 2950 mm 3000 mm
Roterra 502-55 H 2150 mm 5350 mm 1760 mm 2950 mm 2500 mm
Roterra 602-55 H 2150 mm 6350 mm 1760 mm 2950 mm 3000 mm

ROTERRA 45 / 55 H-SERIE

Standaarduitvoering
• Druppeltanden met zijbevestiging (max. werkdiepte = 240 mm voor 45 H-serie en 280 mm voor 55 H-serie)
• Verend opgehangen rotorbescherming
• Extra sterke tandwielgoot met omgezet deksel voor een robuuste torsievrije constructie
• Extra zware aandrijfkast (middenaandrijving) geschikt voor 1000 t/min
• Tandwielcombinatie 15/20 bij 1000 t/min
• “Floating” systeem met open rol Ø 440 mm
• Hydraulisch opvouwbaar voor wegtransport
• Twee steunwielen voor diepteregeling
• Centrale Walterscheid koppelingsas tussen tractor en machine (1 3/8” - 21 splines aan tractorzijde) en twee 

onafhankelijke Walterscheid koppelingsassen met breekpenautomaat Tulipmatic voor de zijframes 

Bijzondere kenmerken en voordelen
• Transportbreedte binnen de drie meter: probleemloos wegtransport. De opgeklapte delen van de tandwielgoot 

worden door 2 haken vergrendeld.
• Gepatenteerde druppeltanden met zijbevestiging: perfecte verkruimeling door de roterende beweging en de 

speciale vormgeving, slijtvast, geen slijtage aan de tandhouder door de zijbevestiging, snelle (de-)montage 
dankzij het Easylock systeem m.b.v. luchtsleutel. Brandstofbesparing tot 20 % t.o.v. mestanden.

• Speciale lagering (boven en onder): hoge stabiliteit.
• Speciale afdichting van de lagers en de tandwielgoot, stofvrije ontluchting: lange levensduur, geringe slijtage 

door optimale smering, onderhoudsarm en servicevriendelijke constructie.
• Verend opgehangen rotorbescherming: gepatenteerd systeem dat de grond voor de rotorkopeg gelijk maakt en 

bescherming biedt tegen stenen e.d.
• Rotortoerental d.m.v. wisseltandwielen eenvoudig te wijzigen.
• “Floating” systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de rotorkopeg naar boven uitwijken, terwijl de 

instelrol de grond blijft volgen.
• Unieke parallellogramophanging: beide delen van de tandwielgoot kunnen zich onafhankelijk van elkaar 

aanpassen aan de bodem waardoor ook bij oneffen vlaktes over de volle werkbreedte een gelijkmatige 
werkdiepte wordt bereikt. Deze constructie vermindert ook het gewicht van de bok op de roterende tanden en 
tandhouders, wat minder vermogen vraagt en minder slijtage geeft.

• Extra sterk hoofdframe met twee steunwielen: eenvoudige diepteregeling zonder hulp van de hydrauliek van 
de tractor, geringe krachtbehoefte. 

Aandachtspunten
• Lange tanden 280 mm zijn enkel geschikt voor steenvrije grond. Voor andere grondsoorten raden wij tanden 

van 240 mm aan.
• De aangegeven vermogens zijn op de aftakas gemeten.

Roterra 502-45 H
Roterra 602-45 H
Roterra 502-55 H
Roterra 602-55 H

Accessoires Roterra 45/55 H-serie
Set tandwielen 12/23 i.p.v. standaardcombinatie 15/20
Set tandwielen 13/22 i.p.v. standaardcombinatie 15/20
Set tandwielen 14/21 i.p.v. standaardcombinatie 15/20
Set tandwielen 16/19 i.p.v. standaardcombinatie 15/20
Set tandwielen 17/18 i.p.v. standaardcombinatie 15/20
Aftakas Walterscheid 1 3/4” - 20 splines aan tractorzijde i.p.v. 1 3/8” - 21 splines
Sporenwissers 2x 2 tanden
Egalisatieplaat 502-45/55 H
Egalisatieplaat 602-45/55 H
Spindelset tbv egalisatieplaat
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 502-45/55 H, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 602-45/55 H, lagerplaten en lagers
Open rol Ø 520 mm 502-45/55 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Open rol Ø 520 mm 602-45/55 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 502-45/55 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 602-45/55 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Hydraulische ontgrendeling
Rollen ander model

Tandwielgoot Roterra 55 H-serie

Nieuw
generatie 

2

‘Nieuw design’ met zware modulaire 
driepuntsbok, versterkte hefarmen met 
rolverstelling en 20 mm pennen
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700-930-011-001
700-930-012
700-930-010
700-930-013-005
700-930-013-007
953-010-005

0.9001.3050.0
0.9001.3020.0

705-930-011-001
705-930-012
705-930-010
705-930-013-003
705-930-066
953-010-005

1.1647.0077.0
0.9001.3933.0

710-930-010

715-933-011-001
715-933-012
715-933-014

1
705-930-011-001

705-930-012

700-930-013-007

Artikelcode Omschrijving

markeurstreep

frontrol

rugvormers

bandenrol

tractor met
smalle banden

aardappel-
pootmachine

extra grote
aanaardschijven

markeur

markeur-
streep

De tractorwielen rijden altijd tussen
de op te bouwen ruggen.

DUAL-PLUS EN DUAL-COMBINATIES

Toelichting Dual-Plus
• Het Dual-Plus systeem maakt het mogelijk om in één werkgang te eggen, ruggen op te bouwen en 

aardappelen te poten. 

Bijzondere kenmerken en voordelen Dual-Plus “one-pass” pootsysteem
• Poten in onbereden grond
• Minder diepe grondbewerking
• Hogere rugopbouw
• Regelmatigere opkomst door betere vochtvoorziening
• Besparing van mankracht en tractor
• Stabiel rijgedrag (geen drift)
• Prima gewichtsverdeling
• Bij het rooien zal blijken dat er minder kluiten voorkomen in de rug en dat de rooicapaciteit hoger en 

het product schoner is 

Toelichting Dual-combinaties
• Dual-driepuntsbok: maakt montage van de Roterra of Multiterra in de fronthefinrichting van de tractor 

mogelijk. Een zaai- of pootmachine kan dan achter de trekker worden aangespannen, waardoor een 
combinatie met een optimale gewichtverdeling wordt verkregen.

• Frontrol: bij montage van een frontrol volgt de Roterra of Multiterra de grond onafhankelijk van de 
tractor.

• Dual-Plus systeem: bestaat uit een framebalk met rugvormers en een speciale bandenrol voor de 
diepteregeling. De losse, verkruimelde grond wordt op ruggen gelegd. De trekker rijdt op de vaste 
grond in de geulen en de pootmachine legt de aardappelen af in de voorgevormde ruggen van 75 cm. 
Bruikbaar in combinatie met Roterra 302 en de Multiterra 300/400.

Aandachtspunten
• Een frontrol is alleen mogelijk in combinatie met Dual-driepuntsbok.
• Het Dual-Plus systeem in de fronthefinrichting is alleen mogelijk in combinatie met Dual-driepuntsbok.
• Bij een Dual-driepuntsbok wordt het aangeraden om de standaard doorvoeras 21-6 splines van de 

Roterra of Multiterra te vervangen door een doorvoeras 21-21 splines. Zo heeft u geen aparte aftakas 
nodig om de machine in de fronthefinrichting te kunnen aandrijven.

• Bij bestelling van een Roterra of Multiterra in combinatie met de Dual-Plus wordt de standaard open rol 
niet meegeleverd. Zie prijslijst Roterra of Multiterra voor minderprijs voor het niet leveren van deze rol.

• Een egalisatieplaat is niet mogelijk in combinatie met het Dual-Plus systeem.
• Doorgaans kan de machine in de fronthefinrichting enkel op 1000 t/min aangedreven worden. Hou 

hiermee rekening bij het kiezen van de tandwielset en breekpenautomaat Tulipmatic.

Dual-combinaties voor Roterra 302-25
Dual-driepuntsbok 302-25
Frontrol Ø 440 mm met frame
Dual-plus systeem 302-25 (excl. Dual-driepuntsbok)
Breekpenautomaat Tulipmatic i.p.v. nokkenschakelkoppeling 540 t/min
Breekpenautomaat Tulipmatic i.p.v. nokkenschakelkoppeling 1000 t/min
Halve aftakas P500 tractorzijde 1 3/8” (6 splines)

MONTAGE OP BESTAANDE MACHINE
Complete aftakas W2400 lg. 710 mm 6-6 splines met breekpenautomaat Tulipmatic 540 t/min
Complete aftakas W2400 lg. 710 mm 6-6 splines met breekpenautomaat Tulipmatic 1000 t/min

Dual-combinaties voor Roterra 302-35
Dual-driepuntsbok 302-35
Frontrol Ø 440 mm met frame
Dual-plus systeem 302-35 (excl. Dual-driepuntsbok)
Breekpenautomaat Tulipmatic i.p.v. nokkenschakelkoppeling 1000 t/min 302-35
Aandrijfas 21-21 splines i.p.v. aandrijfas 6-21 splines
Halve aftakas P500 tractorzijde 1 3/8” (6 splines)

MONTAGE OP BESTAANDE MACHINE
Aandrijfas 21-21 splines
Complete aftakas W2500 lg. 710 mm 6-21 splines met breekpenautomaat Tulipmatic 302-35

Dual-combinaties voor Roterra 302-45/55(s)
Dual-plus systeem 302-45/55 (montage achter tractor)

Dual-combinaties voor Multiterra 300
Dual-driepuntsbok 300
Frontrol Ø 440 mm met frame 300
Dual-plus systeem 300 (excl. Dual-driepuntsbok)

Nieuw
generatie 

2
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Multidisc
Productoverzicht

Rubberen torsievering. Voor 
de XL versies worden stuggere 
driehoekrubbers gebruikt die bestand 
zijn tegen grotere krachten.

Gestraald, gepoedercoat frame 
en driepuntsbok.

Accessoires eenvoudig te monteren

De rol heeft vele verstelmogelijkheden 
en een “floating” systeem.
Deze bepaalt de werkdiepte van de 
machine.

 • Geharde schijven met hoge snijcapaciteit
 • Keerring met bescherming tegen oversmeren
 • Bescherming tegen gewasresten
 • 5 bouten M12 10.9
 • Naaf uit 1 stuk gesmeed
 • Extra grote vetkamer
 • 2 overgedimensioneerde kegellagers
 • Gietstalen afsluitdop

Optioneel: stroverdeeleg voor een 
optimale verdeling van gewasresten.

Optioneel: grondgeleiderplaat of 
grondgeleiderschijvenset die de 
grondstroom binnen de werkbreedte 
van de machine houdt.

Optioneel: pakkerrol met individueel 
geveerde, zelfinstellende schrapers.

De standaard Multidisc is uitgerust met schijven Ø 

510 mm en is ontworpen voor werkdieptes van 4 
tot 10 cm. De Multidisc XL versies worden geleverd 
met schijven van Ø 560 mm welke geschikt zijn 
om dieper te werken. De XL heeft meer ruimte 
tussen de 2 rijen schijven en is dus beter geschikt 
voor velden met veel gewasresten zoals bij maïs 
en zonnebloem. De XXL heeft nog grotere schijven 
Ø 610mm en een grotere balkafstand voor een 
betere doorlaat. De XXL stelen zijn overlangs gezet 
waardoor ze extra stevig zijn en bestand tegen 
zeer zware omstandigheden.

Multidiscs zijn leverbaar in gedragen vaste, gedragen 
opklapbare H, en getrokken opklapbare HT versies 
van 1,8 tot 12 meter breed.

De opklapbare Multidiscs zijn opgeklapt te stallen. 
Simpel en compact!

Multidisc Multidisc XL Multidisc XXL

afmetingen schijven ø510x5 mm ø560x5 mm ø610x6 mm

ophanging ronde rubbers
driehoekige 

rubbers
driehoekige 

rubbers

schijvenbalkafstand 80 cm 100 cm 115 cm

standaard rol open rol
ø440 mm

open rol
ø520 mm

open rol
ø520 mm

werkdiepte 4 - 10 cm 5 - 12 cm 5 - 15 cm
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C

A B

745-180
745-200
745-250
745-300
745-350
745-400
745-450

745-935-030-005
745-935-030-003
745-935-030-004
745-935-030-001
745-935-030-006
745-935-032-002
745-935-032-007
745-935-019-003
745-935-019-004
745-935-019-001
745-935-019-006
745-935-001-005
745-935-001-003
745-935-001-004
745-935-001-001
745-935-001-006
745-935-050-002
745-935-050-007
745-935-025-001
745-935-025-006
745-935-051-002
745-935-051-007
745-935-008-003
745-935-008-004
745-935-008-001
745-935-008-006
745-935-053-002
745-935-053-007
745-935-081-001
745-935-081-006
745-935-089
745-935-069-012
745-935-069-008
745-935-069-009
745-935-069-001
745-935-069-011
745-935-069-002
745-935-069-016
745-935-003-002
745-935-003-005
745-935-070
745-935-064-001
745-935-004-001
745-935-101
745-935-102

2

745-935-003-002

745-935-001-...

745-935-008-...

745-935-003-005

745-935-069-...

745-935-004-001

Artikelcode Omschrijving Open rol
Ø mm

Aantal
schijven

Min/max.
vermogen pk

Eigen gewicht
OR/PR500 kg 

440 12 40/70 720/825
440 14 50/75 875/985
440 18 60/100 975/1115
440 22 75/120 1140/1305
440 26 85/140 1290/1475
520 30 100/160 1565/1670
520 34 115/180 1760/1880

Afmetingen A B C
Multidisc 180 2280 mm 1800 mm 1350 mm
Multidisc 200 2280 mm 2000 mm 1350 mm
Multidisc 250 2280 mm 2500 mm 1350 mm
Multidisc 300 2280 mm 3000 mm 1350 mm
Multidisc 350 2280 mm 3500 mm 1350 mm
Multidisc 400 2280 mm 4000 mm 1350 mm
Multidisc 450 2280 mm 4500 mm 1350 mm

MULTIDISC

Standaarduitvoering
• 2 Rijen met geharde stalen schijven Ø 510 mm
• Schijvenbalkafstand 80 cm
• Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
• Schijfarmen opgehangen d.m.v. ronde rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven 

afzonderlijk
• Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
• T/m 200: aankoppeling cat. II
• Vanaf 250: aankoppeling cat. II en III
• T/m 350: diepte-instelling door “floating” systeem met open rol Ø 440 mm
• Vanaf 400: diepte-instelling door “floating” systeem met open rol Ø 520 mm
• Vanaf 350: schoren voor een hoge stabiliteit 

Bijzondere kenmerken en voordelen
• Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
• De agressieve werking van de gekartelde schijven en de grote afstand tussen de rijen schijven geven een 

ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
• Extra beschermde lagerafdichting; vetkamer voorzien van een ruime hoeveelheid smeervet; gesmede naaf.
• Hoge stabiliteit van de ophanging van de hefarmen van de rol.
• “Floating” systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de 

instelrol de grond blijft volgen. 

Nadere uitleg accessoires
• Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van 

de trekker.
• Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van 

gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
• Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
• Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom 

binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
• Centrale smering: alle smeernippels zijn naar één centraal punt gebracht.
• Oliebad lagering: onderhoudsvrije lagering in een huis gevuld met olie.

Multidisc 180
Multidisc 200
Multidisc 250
Multidisc 300
Multidisc 350
Multidisc 400
Multidisc 450

Accessoires Multidisc
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 180, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 200, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 250, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 300, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 350, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 400, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 450, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Open rol Ø 520 mm 200 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Open rol Ø 520 mm 250 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Open rol Ø 520 mm 300 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Open rol Ø 520 mm 350 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 180 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 200 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 250 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 300 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 350 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 400 i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 450 i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 300 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 350 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 400 i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 450 i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 200 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Ringrol Ø 600 mm 250 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Ringrol Ø 600 mm 300 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Ringrol Ø 600 mm 350 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Ringrol Ø 600 mm 400 i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 450 i.p.v. open rol Ø 520 mm
Dubbele ringrol Ø 600 mm 300 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Dubbele ringrol Ø 600 mm 350 i.p.v. open rol Ø 440 mm
Hydraulische rolverstelling
Stroverdeeleg 180 achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 200 achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 250 achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 300 achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 350 achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 400 achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 450 achter de laatste rij schijven
Grondgeleiderplaat rechts (hand-model)
Set grondgeleiderschijven rechts
Schoren voor Multidisc 300
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden
Ballastbak
Centrale smering (excl. pompsysteem en pot)   per meter
Oliebad lagering      per element
Rollen ander model 

Torsiegeveerde schijfarmen met 
ronde rubbers Multidisc
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A B

E

D

746-400
746-450
746-500
746-600
746-700
746-900

746-935-031-001
746-935-031-002
746-935-031-003
746-935-031-004
746-935-031-013
746-935-031-006
746-935-020-001
746-935-020-002
746-935-020-003
746-935-020-004
746-935-020-013
746-935-020-006
746-935-002-001
746-935-002-002
746-935-002-003
746-935-002-004
746-935-002-013
746-935-002-006
746-935-026-001
746-935-026-002
746-935-026-003
746-935-026-004
746-935-026-013
746-935-026-006
746-935-009-001
746-935-009-002
746-935-009-003
746-935-009-004
746-935-009-013
746-935-009-006
746-935-089
746-935-069-003
746-935-069-004
746-935-069-005
746-935-069-006
746-935-069-017
746-935-069-010
746-935-003-002
746-935-003-005
746-935-057
746-935-064-002
746-935-101 
746-935-102
746-935-027-001
746-935-027-002
746-935-072

2
746-935-003-002

746-935-002-...

746-935-009-...

746-935-072

746-935-003-005

746-935-069-...

746-935-064-002

Artikelcode Omschrijving Open rol
Ø mm

Aantal
schijven

Min/max.
vermogen pk

Eigen gewicht
OR/PR500 kg 

440 30 100/160 2105/2325
440 34 115/180 2285/2530
440 38 125/200 2525/2810
440 46 150/250 2945/3270
440 54 180/290 3425/3795
440 70 230/370 5850/6285

Afmetingen A B C D E
Multidisc 400 H 2230 mm 4000 mm 1440 mm 2980 mm 2000 mm
Multidisc 450 H 2230 mm 4500 mm 1440 mm 2980 mm 2250 mm
Multidisc 500 H 2230 mm 5000 mm 1440 mm 2980 mm 2500 mm
Multidisc 600 H 2230 mm 6000 mm 1440 mm 2980 mm 3000 mm
Multidisc 700 H 2230 mm 7000 mm 1440 mm 2980 mm 3500 mm
Multidisc 900 H 2230 mm 9000 mm 1440 mm 2980 mm 3780 mm

MULTIDISC H

Standaarduitvoering
• 2 Rijen met geharde stalen schijven Ø 510 mm
• Schijvenbalkafstand 80 cm
• Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
• Schijfarmen opgehangen d.m.v. ronde rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven 

afzonderlijk
• Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
• Tot 500 H: aankoppeling cat. II en III
• Vanaf 600 H: aankoppeling cat. III/Quick hitch
• Hydraulisch opvouwbaar voor wegtransport (de zijframes van de 900 H zijn opvouwbaar én inschuifbaar)
• Diepte-instelling door “floating” systeem met open rol Ø 440 mm 

Bijzondere kenmerken en voordelen
• Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
• De agressieve werking van de gekartelde schijven en de grote afstand tussen de rijen schijven geven een 

ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
• Extra beschermde lagerafdichting; vetkamer voorzien van een ruime hoeveelheid smeervet; gesmede naaf.
• Hoge stabiliteit van de ophanging van de hefarmen van de rol.
• “Floating” systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de 

instelrol de grond blijft volgen.
• Transportbreedte binnen de 3 meter: probleemloos wegtransport. De opgeklapte delen van de machine 

worden door 2 haken automatisch vastgezet. 

Nadere uitleg accessoires
• Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van 

de trekker.
• Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van 

gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
• Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
• Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom 

binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
• Extra gewicht: aan te raden vanaf de Multidisc 600 H of bij harde grond en/of taai restgewas.
• Centrale smering: alle smeernippels zijn naar één centraal punt gebracht.
• Oliebad lagering: onderhoudsvrije lagering in een huis gevuld met olie.

Multidisc 400 H
Multidisc 450 H
Multidisc 500 H
Multidisc 600 H
Multidisc 700 H
Multidisc 900 H

Accessoires Multidisc H
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 400 H, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 450 H, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 500 H, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 600 H, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 700 H, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 440 mm 900 H, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Open rol Ø 520 mm 400 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Open rol Ø 520 mm 450 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Open rol Ø 520 mm 500 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Open rol Ø 520 mm 600 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Open rol Ø 520 mm 700 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Open rol Ø 520 mm 900 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 400 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 450 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 500 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 600 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 700 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 900 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 400 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 450 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 500 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 600 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 700 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 900 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Ringrol Ø 600 mm 400 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Ringrol Ø 600 mm 450 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Ringrol Ø 600 mm 500 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Ringrol Ø 600 mm 600 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Ringrol Ø 600 mm 700 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Ringrol Ø 600 mm 900 H i.p.v. open rol Ø 440 mm
Hydraulische rolverstelling
Stroverdeeleg 400 H achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 450 H achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 500 H achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 600 H achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 700 H achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 900 H achter de laatste rij schijven
Grondgeleiderplaat rechts (hand-model)
Set grondgeleiderschijven rechts
Hydraulische ontgrendeling
Verlichtingsset vooraan en achteraan met signalisatieborden
Centrale smering (excl. pompsysteem en pot)   per meter
Oliebad lagering      per element
Extra gewicht basis 300 kg
Extra gewicht supplement 150 kg
Opbouw bemester op Multidisc H
Rollen ander model
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A B

747-300
747-350
747-400
747-450

747-935-032-001
747-935-032-006
747-935-032-002
747-935-032-007
747-935-050-001
747-935-050-006
747-935-050-002
747-935-050-007
747-935-051-001
747-935-051-006
747-935-051-002
747-935-051-007
747-935-053-001
747-935-053-006
747-935-053-002
747-935-053-007
747-935-082-001
747-935-082-006
747-935-073-001
747-935-073-006
747-935-073-002
747-935-089
747-935-069-001
747-935-069-011
747-935-069-002
747-935-069-016
747-935-003-002
747-935-003-005
747-935-064-001
747-935-004-001
747-935-101
747-935-102
747-935-096
747-935-083-001

2

747-935-050-...

747-935-053-...

747-935-003-005

747-935-089

747-935-069-...

747-935-003-002

747-935-073-...

Artikelcode Omschrijving Open rol
Ø mm

Aantal
schijven

Min/max.
vermogen pk

Eigen gewicht
OR/PR500 kg 

520 22 95/140 1440/1500
520 26 110/160 1615/1685
520 30 125/190 1775/1880
520 34 145/210 1960/2080

Afmetingen A B C
Multidisc 300 XL 2480 mm 3000 mm 1390 mm
Multidisc 350 XL 2480 mm 3500 mm 1390 mm
Multidisc 400 XL 2480 mm 4000 mm 1390 mm
Multidisc 450 XL 2480 mm 4500 mm 1390 mm

MULTIDISC XL

Standaarduitvoering
• 2 Rijen met grote geharde stalen schijven Ø 560 mm
• Schijvenbalkafstand 100 cm
• Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
• Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven 

afzonderlijk
• Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
• Aankoppeling cat. II en III
• Diepte-instelling door “floating” systeem met open rol Ø 520 mm
• Schoren voor een hoge stabiliteit
• Bok XL model 2015 standaard vanaf Multidisc 350 XL

Bijzondere kenmerken en voordelen
• Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
• De agressieve werking van de gekartelde schijven en de extra grote afstand tussen de rijen schijven geven 

een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
• Extra beschermde lagerafdichting; vetkamer voorzien van een ruime hoeveelheid smeervet; gesmede naaf.
• “Floating” systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl 

de instelrol de grond blijft volgen. 

Nadere uitleg accessoires
• Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van 

de trekker.
• Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van 

gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
• Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
• Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom 

binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
• Centrale smering: alle smeernippels zijn naar één centraal punt gebracht.
• Oliebad lagering: onderhoudsvrije lagering in een huis gevuld met olie.
• "Junior trailing kit": transportkit waarvan de dissel vooraan aan de driepuntsbok bevestigd wordt en waarvan 

het opklapbare wielstel achteraan de bok wordt bevestigd.

Verschillen standaarduitvoering Multidisc XL t.o.v. Multidisc
• Schijven Ø 560 mm i.p.v. Ø 510 mm met langere schijfarmen
• Grotere afstand tussen de rijen schijven (20 cm meer)
• Schijfarmen 25 mm i.p.v. 20 mm
• Open rol Ø 520 mm i.p.v. Ø 440 mm
• Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige i.p.v. ronde rubbers
• Grotere grondstroom en capaciteit
• Schoren voor een hoge stabiliteit

Multidisc 300 XL
Multidisc 350 XL
Multidisc 400 XL
Multidisc 450 XL

Accessoires Multidisc XL
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 300 XL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 350 XL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 400 XL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 450 XL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Pakkerrol Ø 500 mm 300 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 350 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 400 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 450 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 300 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 350 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 400 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 450 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 300 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 350 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 400 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 450 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Dubbele ringrol Ø 600 mm 300 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Dubbele ringrol Ø 600 mm 350 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Groefpakkerrol Ø 800 mm 300 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Groefpakkerrol Ø 800 mm 350 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Groefpakkerrol Ø 800 mm 400 XL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Hydraulische rolverstelling
Stroverdeeleg 300 XL achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 350 XL achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 400 XL achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 450 XL achter de laatste rij schijven
Grondgeleiderplaat rechts (hand-model)
Set grondgeleiderschijven rechts
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden
Ballastbak
Centrale smering (excl. pompsysteem en pot)   per meter
Oliebad lagering      per element
Bok XL model 2015 (voorbereid voor "Junior trailing kit")
Opklapbaar transportonderstel met hydraulisch verstelbare trekboom "Junior trailing kit", zie blz. 32-33
Rollen ander model

modulair 
design
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A B

E

D

748-400
748-450
748-500
748-600
748-650
748-700
748-900

748-935-033-001
748-935-033-002
748-935-033-003
748-935-033-004
748-935-033-014
748-935-033-013
748-935-033-006
748-935-052-001
748-935-052-002
748-935-052-003
748-935-052-004
748-935-052-014
748-935-052-013
748-935-052-006
748-935-055-001
748-935-055-002
748-935-055-003
748-935-055-004
748-935-055-014
748-935-055-013
748-935-055-006
748-935-054-001
748-935-054-002
748-935-054-003
748-935-054-004
748-935-054-014
748-935-054-013
748-935-054-006
748-935-089
748-935-069-003
748-935-069-004
748-935-069-005
748-935-069-006
748-935-069-018
748-935-069-017
748-935-069-010
748-935-003-002
748-935-003-005
748-935-057
748-935-064-002
748-935-101
748-935-102
748-935-027-001
748-935-027-002
748-935-083-001
748-935-083-002
748-935-072

2

748-935-052-...

748-935-054-...

748-935-072

748-935-069-...

748-935-064-002

748-935-003-005

748-935-003-002

Afmetingen A B C D E
Multidisc 400 XLH 2545 mm 4000 mm 1675 mm 2980 mm 2000 mm
Multidisc 450 XLH 2545 mm 4500 mm 1675 mm 2980 mm 2250 mm
Multidisc 500 XLH 2545 mm 5000 mm 1675 mm 2980 mm 2500 mm
Multidisc 600 XLH 2545 mm 6000 mm 1675 mm 2980 mm 3000 mm
Multidisc 650 XLH 2545 mm 6500 mm 1675 mm 2980 mm 3250 mm
Multidisc 700 XLH 2545 mm 7000 mm 1675 mm 2980 mm 3500 mm
Multidisc 900 XLH 2545 mm 9000 mm 1675 mm 2980 mm 3780 mm

Artikelcode Omschrijving Open rol
Ø mm

Aantal
schijven

Min/max.
vermogen pk

Eigen gewicht
OR/PR500 kg 

520 30 125/190 2470/2565
520 34 145/210 2620/2750
520 38 160/240 3005/3185
520 46 190/290 3385/3495
520 50 180/300 3650/3820
520 54 230/340 3830/3970
520 70 290/440 6200/6635

MULTIDISC XLH

Standaarduitvoering
• 2 Rijen met grote geharde stalen schijven Ø 560 mm
• Schijvenbalkafstand 100 cm
• Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
• Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven 

afzonderlijk
• Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
• 400 XLH/450 XLH: aankoppeling cat. II en III
• Vanaf 500 XLH: aankoppeling cat. III/Quick hitch
• Hydraulisch opvouwbaar voor wegtransport (de zijframes van de 900 XLH zijn opvouwbaar én inschuifbaar)
• Diepte-instelling door “floating” systeem met open rol Ø 520 mm 

Bijzondere kenmerken en voordelen
• Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
• De agressieve werking van de gekartelde schijven en de extra grote afstand tussen de rijen schijven geven een 

ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
• Extra beschermde lagerafdichting; vetkamer voorzien van een ruime hoeveelheid smeervet; gesmede naaf.
• “Floating” systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de 

instelrol de grond blijft volgen.
• Transportbreedte binnen de 3 meter: probleemloos wegtransport. De opgeklapte delen van de machine worden 

door 2 haken vergrendeld.

Nadere uitleg accessoires
• Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van de 

trekker.
• Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van 

gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
• Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
• Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom binnen 

de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
• Extra gewicht: aan te raden vanaf de Multidisc 600 XLH of bij harde grond en/of taai restgewas.
• Centrale smering: alle smeernippels zijn naar één centraal punt gebracht.
• Oliebad lagering: onderhoudsvrije lagering in een huis gevuld met olie.
• "Junior/senior trailing kit": transportkit waarvan de dissel vooraan aan de driepuntsbok bevestigd wordt en 

waarvan het opklapbare wielstel achteraan de bok wordt bevestigd.

Verschillen standaarduitvoering Multidisc XLH t.o.v. Multidisc H
• Schijven Ø 560 mm i.p.v. Ø 510 mm met langere schijfarmen
• Grotere afstand tussen de rijen schijven (20 cm meer)
• Schijfarmen 25 mm i.p.v. 20 mm
• Open rol Ø 520 mm i.p.v. Ø 440 mm
• Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige i.p.v. ronde rubbers
• Grotere grondstroom en capaciteit

Multidisc 400 XLH
Multidisc 450 XLH
Multidisc 500 XLH
Multidisc 600 XLH
Multidisc 650 XLH
Multidisc 700 XLH
Multidisc 900 XLH

Accessoires Multidisc XLH
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 400 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 450 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 500 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 600 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 650 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 700 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 900 XLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Pakkerrol Ø 500 mm 400 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 450 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 500 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 600 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 650 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 700 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 900 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 400 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 450 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 500 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 600 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 650 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 700 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 900 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 400 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 450 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 500 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 600 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 650 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 700 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 900 XLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Hydraulische rolverstelling
Stroverdeeleg 400 XLH achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 450 XLH achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 500 XLH achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 600 XLH achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 650 XLH achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 700 XLH achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 900 XLH achter de laatste rij schijven
Grondgeleiderplaat rechts (hand-model)
Set grondgeleiderschijven rechts
Hydraulische ontgrendeling
Verlichtingsset vooraan en achteraan met signalisatieborden
Centrale smering (excl. pompsysteem en pot)   per meter
Oliebad lagering      per element
Extra gewicht basis 300 kg
Extra gewicht supplement 150 kg
Opklapbaar transportonderstel met hydr. verstelbare trekboom "Junior trailing kit" t/m 700 XLH, zie blz. 32-33
Opklapbaar transportonderstel met hydr. verstelbare trekboom "Senior trailing kit" 900 XLH, zie blz. 32-33
Opbouw bemester op Multidisc XLH
Rollen ander model

modulair 
design
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A B

779-300
779-350
779-400
779-450
779-500

779-935-032-001
779-935-032-006
779-935-032-002
779-935-032-007
779-935-050-001
779-935-050-006
779-935-050-002
779-935-050-007
779-935-051-001
779-935-051-006
779-935-051-002
779-935-051-007
779-935-053-001
779-935-053-006
779-935-053-002
779-935-053-007
779-935-078-002
779-935-078-003
779-935-078-004
779-935-082-001
779-935-082-006
779-935-073-001
779-935-073-006
779-935-073-002
779-935-089
779-935-069-001
779-935-069-011
779-935-069-002
779-935-069-016
779-935-003-002
779-935-003-010
779-935-003-005
779-935-064-001
779-935-004-001
779-935-101
779-935-102
779-935-097
779-935-083-001
779-935-086

2
779-935-050-...

779-935-003-010

779-935-089

779-935-097

779-935-069-...

779-935-083-001

Artikelcode Omschrijving Open rol
Ø mm

Aantal
schijven

Min/max.
vermogen pk

Eigen gewicht
OR/PR500 kg

520 22 110/150 1520/1800
520 26 125/180 1690/2015
520 30 145/210 1860/2230
520 34 170/230 2050/2445
520 38 180/300 2520/2980

Afmetingen A B C
Multidisc 300 XXL 2780 mm 3000 mm 1485 mm
Multidisc 350 XXL 2780 mm 3500 mm 1485 mm
Multidisc 400 XXL 2780 mm 4000 mm 1485 mm
Multidisc 450 XXL 2780 mm 4500 mm 1485 mm
Multidisc 500 XXL 2780 mm 5000 mm 1485 mm

MULTIDISC XXL

Standaarduitvoering
• 2 Rijen met grote geharde stalen schijven Ø 610 mm
• Schijvenbalkafstand 115 cm
• Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
• Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven 

afzonderlijk
• Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
• Aankoppeling cat. II en III
• Diepte-instelling door “floating” systeem met open rol Ø 520 mm
• Schoren voor een hoge stabiliteit
• Bok XXL model 2015 standaard vanaf Multidisc 350 XXL 

Bijzondere kenmerken en voordelen
• Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
• De agressieve werking van de gekartelde schijven en de extra grote afstand tussen de rijen schijven geven 

een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
• Extra beschermde lagerafdichting; vetkamer voorzien van een ruime hoeveelheid smeervet; gesmede naaf.
• “Floating” systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de 

instelrol de grond blijft volgen. 

Nadere uitleg accessoires
• Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van 

de trekker.
• Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van 

gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
• Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
• Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom 

binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
• Centrale smering: alle smeernippels zijn naar één centraal punt gebracht.
• Oliebad lagering: onderhoudsvrije lagering in een huis gevuld met olie.
• "Junior trailing kit": transportkit waarvan de dissel vooraan aan de driepuntsbok bevestigd wordt en waarvan 

het opklapbare wielstel achteraan de bok wordt bevestigd. 

Verschillen standaarduitvoering Multidisc XXL t.o.v. Multidisc XL
• Schijven Ø 610 mm i.p.v. Ø 560 mm met langere schijfbevestiging
• Schijvenbalkafstand 115 cm i.p.v. 100 cm
• Extra verzwaard frame bestand tegen hogere vermogens

Multidisc 300 XXL
Multidisc 350 XXL
Multidisc 400 XXL
Multidisc 450 XXL
Multidisc 500 XXL

Accessoires Multidisc XXL
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 300 XXL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 350 XXL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 400 XXL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 450 XXL, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Pakkerrol Ø 500 mm 300 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 350 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 400 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 450 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 300 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 350 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 400 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 450 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 300 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 350 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 400 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 450 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Dubbele open rol Ø 520/440 mm 400 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Dubbele open rol Ø 520/440 mm 450 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Dubbele open rol Ø 520/440 mm 500 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Dubbele ringrol Ø 600 mm 300 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Dubbele ringrol Ø 600 mm 350 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Groefpakkerrol Ø 800 mm 300 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Groefpakkerrol Ø 800 mm 350 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Groefpakkerrol Ø 800 mm 400 XXL i.p.v. open rol Ø 520 mm
Hydraulische rolverstelling
Stroverdeeleg 300 XXL achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 350 XXL achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 400 XXL achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 450 XXL achter de laatste rij schijven
Grondgeleiderplaat rechts (hand-model) 
Grondgeleiderplaat rechts
Set grondgeleiderschijven rechts
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden
Ballastbak
Centrale smering (excl. pompsysteem en pot)                             per meter
Oliebad lagering                              per element
Bok XXL model 2015 (voorbereid voor "Junior trailing kit")
Opklapbaar transportonderstel met hydraulisch verstelbare trekboom "Junior trailing kit", zie blz. 32-33
Minderprijs schijven Ø 560 i.p.v. Ø 610 mm (met behoud van XXL elementen)                        per schijf
Rollen ander model

Torsiegeveerde schijfarmen met 
driehoekige rubbers Multidisc XXL

modulair 
design
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749-400
749-450
749-500
749-600
749-700
749-800

749-935-033-001
749-935-033-002
749-935-033-003
749-935-033-004
749-935-033-013
749-935-033-005
749-935-052-001
749-935-052-002
749-935-052-003
749-935-052-004
749-935-052-013
749-935-052-005
749-935-055-001
749-935-055-002
749-935-055-003
749-935-055-004
749-935-055-013
749-935-055-005
749-935-054-001
749-935-054-002
749-935-054-003
749-935-054-004
749-935-054-013
749-935-054-005
749-935-089
749-935-069-003
749-935-069-004
749-935-069-005
749-935-069-006
749-935-069-017
749-935-069-007
749-935-003-002
749-935-003-010
749-935-003-005
749-935-101
749-935-102
749-935-083-001
749-935-083-002
749-935-086

2
749-935-052-...

749-935-054-...

749-935-003-005

749-935-069-...

749-935-083-002

749-935-003-010

Artikelcode Omschrijving Open rol
Ø mm

Aantal
schijven

Min/max.
vermogen pk

Eigen gewicht
OR/PR500 kg

520 30 145/210 2550/2820
520 34 170/230 2700/2910
520 38 180/260 2850/3000
520 46 220/310 3150/3260
520 54 260/370 3450/ ----
520 62 300/450 5700/ ----

Afmetingen A B C D E
Multidisc 400 XXLH 2580 mm 4000 mm 1460 mm 2920 mm 2000 mm
Multidisc 450 XXLH 2580 mm 4500 mm 1460 mm 2920 mm 2300 mm
Multidisc 500 XXLH 2580 mm 5000 mm 1460 mm 2920 mm 2500 mm
Multidisc 600 XXLH 2580 mm 6000 mm 1460 mm 2920 mm 3000 mm
Multidisc 700 XXLH 2580 mm 7000 mm 1460 mm 2920 mm 3500 mm
Multidisc 800 XXLH 2580 mm 8000 mm 1460 mm 2920 mm 3300 mm

MULTIDISC XXLH

Standaarduitvoering
• 2 Rijen met grote geharde stalen schijven Ø 610 mm
• Schijvenbalkafstand 115 cm
• Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
• Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven 

afzonderlijk
• Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
• Aankoppeling cat. III/Quick hitch
• Hydraulisch opvouwbaar voor wegtransport
• Diepte-instelling door “floating” systeem met open rol Ø 520 mm 

Bijzondere kenmerken en voordelen
• Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
• De agressieve werking van de gekartelde schijven en de extra grote afstand tussen de rijen schijven geven 

een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
• Extra beschermde lagerafdichting; vetkamer voorzien van een ruime hoeveelheid smeervet; gesmede naaf.
• “Floating” systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de 

instelrol de grond blijft volgen.
• Transportbreedte binnen de 3 meter: probleemloos wegtransport. De opgeklapte delen van de machine 

worden door 2 haken vergrendeld. 

Nadere uitleg accessoires
• Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van 

de trekker.
• Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van 

gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
• Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
• Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom 

binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
• Centrale smering: alle smeernippels zijn naar één centraal punt gebracht.
• Oliebad lagering: onderhoudsvrije lagering in een huis gevuld met olie.
• "Junior/Senior trailing kit": transportkit waarvan de dissel vooraan aan de driepuntsbok bevestigd wordt en 

waarvan het opklapbare wielstel achteraan de bok wordt bevestigd. 

Verschillen standaarduitvoering Multidisc XXLH t.o.v. Multidisc XLH
• Schijven Ø 610 mm i.p.v. Ø 560 mm met langere schijfarmen
• Schijvenbalkafstand 115 cm i.p.v. 100 cm
• Extra verzwaard frame bestand tegen hogere vermogens

Multidisc 400 XXLH
Multidisc 450 XXLH
Multidisc 500 XXLH
Multidisc 600 XXLH
Multidisc 700 XXLH
Multidisc 800 XXLH

Accessoires Multidisc XXLH
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 400 XXLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 450 XXLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 500 XXLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 600 XXLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 700 XXLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 800 XXLH, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Pakkerrol Ø 500 mm 400 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 450 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 500 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 600 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 700 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 800 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 400 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 450 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 500 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 600 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 700 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 800 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 400 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 450 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 500 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 600 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 700 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 800 XXLH i.p.v. open rol Ø 520 mm
Hydraulische rolverstelling
Stroverdeeleg 400 XXLH achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 450 XXLH achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 500 XXLH achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 600 XXLH achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 700 XXLH achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 800 XXLH achter de laatste rij schijven
Grondgeleiderplaat rechts (hand-model) 
Grondgeleiderplaat rechts
Set grondgeleiderschijven rechts
Centrale smering (excl. pompsysteem en pot)                             per meter
Oliebad lagering                                                    per element
Opklapbaar transportonderstel met hydr. verstelbare trekboom "Junior trailing kit" t/m 700 XXLH, zie blz. 32-33
Opklapbaar transportonderstel met hydr. verstelbare trekboom "Senior trailing kit" 800 XXLH, zie blz. 32-33
Minderprijs schijven Ø 560 i.p.v. Ø 610 mm (met behoud van XXL elementen)                        per schijf
Rollen ander model

Torsiegeveerde schijfarmen met 
driehoekige rubbers Multidisc XXLH

modulair 
design
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...-935-083-001

...-935-083-002

...-935-064-002

...-935-075-001

...-935-075-002

...-935-091

...-935-092

...-935-093

...-935-094-001

...-935-094-002

...-935-095-001

...-935-095-002

2

...-935-092

...-935-093

...-935-064-002
Artikelcode Omschrijving  Eigen

gewicht kg
Aantal
frames

1000 2
1500 3

JUNIOR / SENIOR TRAILING KIT

Junior trailing kit

Senior trailing kit

Standaarduitvoering
• Opklapbaar transportonderstel met hydraulisch 

verstelbare trekboom
• De trekboom wordt op drie punten aan de bok 

gemonteerd
• Het opklapbaar transportonderstel wordt 

achteraan de bok met twee grote flenzen 
bevestigd

• Stabiel frame voor wegtransport
• Snelle uitheffing op de kopakker
• Verschillende verstelmogelijkheden d.m.v. 

cilinder clips
• Machine wordt gelijkmatig uitgeheven / ingezet 

door middel van een volgordeventiel
• Eenvoudig te monteren aan een gedragen 

machine
• Enkel mogelijk op XLH/XXLH machines tot 7.50m 

breed
• Uitgerust met banden 19.0/45x17 (andere 

banden op aanvraag)
• Optioneel te verkrijgen met hydraulische 

remmen of luchtremmen

Standaarduitvoering
• Opklapbaar transportonderstel met hydraulisch 

verstelbare trekboom
• De trekboom wordt op drie punten aan de bok 

gemonteerd
• Het opklapbaar transportonderstel 

wordt achteraan de bok met twee over 
gedimensioneerde flenzen bevestigd

• Extra verstevigd voor comfortabel wegtransport
• Snelle uitheffing op de kopakker
• Verschillende verstelmogelijkheden d.m.v. 

cilinder clips
• Machine wordt gelijkmatig uitgeheven / 

ingezet door middel van een volgordeventiel
• Eenvoudig te monteren aan een gedragen 

machine
• Enkel mogelijk op XLH/XXLH machines vanaf 

8.00m breed t/m 9.50m
• Minimaal uitgerust met banden 550/60x22.5 

(andere banden op aanvraag)
• Optioneel te verkrijgen met hydraulische 

remmen of luchtremmen

Junior trailing kit
Senior trailing kit

Accessoires Junior/Senior trailing kit
Verlichtingsset vooraan en achteraan met signalisatieborden
2-Punts onderaankoppeling cat. 3 i.p.v. trekoog
2-Punts onderaankoppeling cat. 4 i.p.v. trekoog
Hydraulisch geremde as i.p.v. ongeremde as
Luchtgeremde as i.p.v. ongeremde as
Hydraulische steunpoot
Verlengstuk dissel (bij gebruik dubbellucht trekker) tbv "Junior trailing kit"
Verlengstuk dissel (bij gebruik dubbellucht trekker) tbv "Senior trailing kit"
Verlengstuk wielstel (bij gebruik dubbele rol of stroverdeeleg) tbv "Junior trailing kit"
Verlengstuk wielstel (bij gebruik dubbele rol of stroverdeeleg) tbv "Senior trailing kit"

modulair 
design

modulair 
design
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C

A

B E

D

795-900
795-1000
795-1200

795-935-052-010
795-935-052-011
795-935-052-012
795-935-055-010
795-935-055-011
795-935-055-012
795-935-054-010
795-935-054-011
795-935-054-012
795-935-089
795-935-069-015
795-935-069-013
795-935-069-014
795-935-003-010
795-935-003-005
795-935-074
795-935-064-002
795-935-101
795-935-102
795-935-076
795-935-075-001
795-935-075-002
795-935-086
795-935-061

2
795-935-003-005

795-935-069-...

795-935-003-010

EASYtronic

Artikelcode Omschrijving Open rol
Ø mm

Aantal
schijven

Min/max.
vermogen pk

Eigen gewicht 
OR/PR500 kg

Aantal
frames

520 70 290/440 11600/11850 3
520 78 330/490 11910/12190 3
520 94 400/580 12600/12880 3

Afmetingen A B C D E
Multidisc 900 XXLHT 8800 mm 9000 mm 1580 mm 2990 mm 4200 mm
Multidisc 1000 XXLHT 9300 mm 10000 mm 1580 mm 2990 mm 4200 mm
Multidisc 1200 XXLHT 10300 mm 12000 mm 1580 mm 2990 mm 4200 mm

MULTIDISC XXLHT

Standaarduitvoering
• Getrokken combinatie: Multidisc XXLH met een zeer robuust transportonderstel, een hydraulisch geremde as en 

wielen 700/50x26.5
• 2 Rijen met geharde stalen schijven Ø 610 mm
• Schijvenbalkafstand 115 cm
• Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
• Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven 

afzonderlijk
• Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
• Hydraulisch opvouwbaar voor wegtransport
• Diepte-instelling door “floating” systeem met open rol Ø 520 mm
• Hydraulische ontgrendeling via volgordeventiel
• Met EASYtronic aansturing 

Bijzondere kenmerken en voordelen
• De wielen hebben geen invloed op het werkbeeld. Een zaaimachine is eenvoudig monteerbaar.
• Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
• De agressieve werking van de gekartelde schijven en de grote afstand tussen de rijen schijven geven een 

ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
• Extra beschermde lagerafdichting; vetkamer voorzien van een ruime hoeveelheid smeervet; gesmede naaf.
• Hoge stabiliteit van de ophanging van de hefarmen.
• “Floating” systeem: bij steenachtige grond of boomwortels kan de schijveneg naar boven uitwijken, terwijl de 

instelrol de grond blijft volgen.
•  De opgeklapte delen van de machine worden door 2 haken automatisch vastgezet.
• Modulair stabiel frame voor wegtransport.
• EASYtronic aansturing: met één druk op de start/stop knop bedient de EASYtronic  controller automatisch 

verschillende hydraulische functies van de machine. Instellingen zoals drukontlasting, zweefstand van de 
zijframes evenals hef -en zaksnelheid zijn te wijzigen op de display. Dit systeem is compatibel met zowel een 
Load Sensing als een open systeem zodat je maar maximaal drie slangen nodig hebt. 

Nadere uitleg accessoires
• Hydraulische rolverstelling: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol te verstellen met hydrauliek van 

de trekker.
• Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van 

gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
• Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt.
• Set grondgeleiderschijven rechts: set van 2 verstelbare zijschijven. De eerste schijf houdt de grondstroom 

binnen de werkbreedte. De tweede schijf heeft een egaliserende werking.
• Centrale smering: alle smeernippels zijn naar één centraal punt gebracht.
• Oliebad lagering: onderhoudsvrije lagering in een huis gevuld met olie.

Torsiegeveerde schijfarmen met 
driehoekige rubbers Multidisc XXLHT

Multidisc 900 XXLHT
Multidisc 1000 XXLHT
Multidisc 1200 XXLHT

Accessoires Multidisc XXLHT
Pakkerrol Ø 500 mm 900 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 1000 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 1200 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 900 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 1000 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 1200 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 900 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 1000 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 1200 XXLHT i.p.v. open rol Ø 520 mm
Hydraulische rolverstelling
Stroverdeeleg 900 XXLHT achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 1000 XXLHT achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 1200 XXLHT achter de laatste rij schijven
Grondgeleiderplaat rechts
Set grondgeleiderschijven rechts
Diepte-instellingswielen vooraan
Verlichtingsset vooraan en achteraan met signalisatieborden
Centrale smering (excl. pompsysteem en pot)                              per meter
Oliebad lagering                               per element
Luchtgeremde as i.p.v. hydraulisch geremde as
2-Punts onderaankoppeling cat. 3 i.p.v. trekoog
2-Punts onderaankoppeling cat. 4 i.p.v. trekoog
Minderprijs schijven Ø 560 i.p.v. Ø 610 mm (met behoud van XXL elementen)  per schijf
Transportonderstel XXLHT losse levering
Rollen ander model
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C

D

A B

(> 20 mm)

792-250-003
792-300-003
792-350-003
792-400-003
792-250-002
792-300-002
792-350-002
792-400-002

792-935-032-004
792-935-032-001
792-935-032-006
792-935-032-002
792-935-078-001
792-935-078-006
792-935-078-002
792-935-050-004
792-935-050-001
792-935-050-006
792-935-050-002
792-935-051-004
792-935-051-001
792-935-051-006
792-935-051-002
792-935-053-004
792-935-053-001
792-935-053-006
792-935-053-002
792-935-082-001
792-935-082-006
792-935-073-004
792-935-073-001
792-935-073-006
792-935-073-002
792-935-098
792-935-069-009
792-935-069-001
792-935-069-011
792-935-069-002
792-935-003-004
792-935-003-005
792-935-067
792-935-090
792-935-099
792-935-100
792-935-064-001
792-935-101
792-935-102
792-935-083-001

2

Multidisc 300 XL Vario

792-935-073-...

792-935-053-...

792-935-051-…

792-935-003-004

792-935-090

Multidisc 300 XL Vario

Artikelcode Omschrijving Open rol
Ø mm

Aantal
schijven

Aantal
tanden

Min/Max.
vermogen pk

Eigen gewicht
OR/PR500 kg 

520 18 4 115/210 2110/2150
520 22 5 150/280 2420/2475
520 26 6 170/310 2690/2765
520 30 7 200/380 2990/3095
520 18 4 115/210 2120/2160
520 22 6 150/280 2450/2505
520 26 6 170/310 2680/2755
520 30 8 200/380 3300/3405

Afmetingen A B C D
Multidisc 250 XL Vario-S 3200 mm 2490 mm 1480 mm 280 mm
Multidisc 300 XL Vario-S 3200 mm 2990 mm 1480 mm 280 mm
Multidisc 350 XL Vario-S 3200 mm 3490 mm 1480 mm 280 mm
Multidisc 400 XL Vario-S 3200 mm 3990 mm 1480 mm 280 mm
Multidisc 250 XL Vario 3210 mm 2500 mm 1330 mm 240 mm
Multidisc 300 XL Vario 3210 mm 3000 mm 1330 mm 240 mm
Multidisc 350 XL Vario 3210 mm 3500 mm 1330 mm 240 mm
Multidisc 400 XL Vario 3360 mm 4000 mm 1330 mm 240 mm

MULTIDISC XL VARIO (-S)

Standaarduitvoering
• Geïntegreerde diepwoelertanden met hydraulische steenbeveiliging per tand
• 2 Rijen met grote geharde stalen schijven Ø 560 mm
• Verwisselbare tandpunten, schenen en vleugels; er zijn 6 modellen vleugels beschikbaar
• Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
• Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven 

afzonderlijk
• Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok, voorbereid voor de opbouw van een Tulip 

zaaimachine
• T/m 350 XL Vario (-S): aankoppeling cat. III
• Vanaf 400 XL Vario (-S): aankoppeling cat. III/IV
• Diepte-instelling door “floating” systeem met open rol Ø 520 mm 

Bijzondere kenmerken en voordelen
• Stoppelbewerking en bewerking in diepte in 1 werkgang.
• Extra sterke koker waaraan de tandhouders bevestigd zijn. Alle tanden kunnen opgeklapt worden zodat de 

machine wordt omgetoverd tot een normale schijveneg.
• De tanden zijn individueel verstelbaar in de hoogte en de breedte. Het is dus mogelijk om een tand precies 

in het bandenspoor van de trekker te plaatsen en om deze tand iets dieper te zetten dan de anderen. Of 
monteer slechts 2 tanden en gebruik ze enkel in de rijpaden.

• Diepte van de tanden: van 2 tot 24 cm onder de schijven. De tanden kunnen dus zowel diep als ondiep 
werken.

• Non-stop werking: bij steenachtige grond of boomwortels kunnen de diepwoelertanden naar boven 
uitwijken, terwijl de schijven en de rol de grond blijven volgen. Nadien wordt de tand weer automatisch de 
grond ingedrukt. De gevoeligheid is instelbaar.

• Geharde stalen schijven, degelijke zijbevestiging met 5 bouten 10.9, eenvoudig bereikbaar.
• De agressieve werking van de gekartelde schijven en de extra grote afstand tussen de rijen schijven geven 

een ideale verwerking en optimale vermenging van gewasresten of groenbemesting met de bouwlaag.
• Extra beschermde lagerafdichting; vetkamer voorzien van een ruime hoeveelheid smeervet; gesmede naaf. 

Nadere uitleg accessoires
• De pakkerrol Ø 500 mm en de pakkerrol Ø 600 mm zijn in combinatie met deze zware machine enkel 

geschikt voor zware, niet kleverige grond.
• Hydraulische rolhef: twee cilinders die het mogelijk maken om de rol op te klappen en zo het zwaartepunt 

van de machine dichter naar de trekker te brengen.
• Stroverdeeleg: deze bevindt zich achter de laatste rij schijven en zorgt voor een verbeterde bedekking van 

gewasresten. De hoogte en hoek zijn verstelbaar.
• Grondgeleiderplaat rechts: bodemvolgende zijplaat die de grondstroom binnen de werkbreedte houdt. De 

transportbreedte verhoogt met 7 cm.
• Centrale smering: alle smeernippels zijn naar één centraal punt gebracht.
• Oliebad lagering: onderhoudsvrije lagering in een huis gevuld met olie.

Multidisc 250 XL Vario-S
Multidisc 300 XL Vario-S
Multidisc 350 XL Vario-S
Multidisc 400 XL Vario-S
Multidisc 250 XL Vario
Multidisc 300 XL Vario
Multidisc 350 XL Vario
Multidisc 400 XL Vario
Multidisc 400/500/600/700 XLHT Vario
Accessoires Multidisc XL Vario (-S)
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 250 XL Vario (-S), stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 300 XL Vario (-S), stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 350 XL Vario (-S), stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 400 XL Vario (-S), stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Dubbele open rol Ø 520 / Ø 440 mm 300 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Dubbele open rol Ø 520 / Ø 440 mm 350 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Dubbele open rol Ø 520 / Ø 440 mm 400 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 250 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 300 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 350 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 500 mm 400 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 250 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 300 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 350 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Pakkerrol Ø 600 mm 400 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 250 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 300 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 350 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 400 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Dubbele ringrol Ø 600 mm 300 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Dubbele ringrol Ø 600 mm 350 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Groefpakkerrol Ø 800 mm 250 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Groefpakkerrol Ø 800 mm 300 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Groefpakkerrol Ø 800 mm 350 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Groefpakkerrol Ø 800 mm 400 XL Vario (-S) i.p.v. open rol Ø 520 mm
Hydraulische rolhef
Stroverdeeleg 250 XL Vario (-S) achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 300 XL Vario (-S) achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 350 XL Vario (-S) achter de laatste rij schijven
Stroverdeeleg 400 XL Vario (-S) achter de laatste rij schijven
Grondgeleiderplaat rechts
Set grondgeleiderschijven rechts
Minderprijs levering 2 diepwoelertanden minder
Tanden New Generation i.p.v. standaard tanden                         per tand
New Generation smalle schenen belegd met Tungsten Carbide
New Generation brede schenen belegd met Tungsten Carbide                             
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden
Centrale smering (excl. pompsysteem en pot)                        per meter
Oliebad lagering                         per element
Opklapbaar transportonderstel "Junior trailing kit" voor de Vario-S uitvoeringen              

Open rol

‘Nieuw design’ met 5 tanden per 3 
meter, individuele tandbeveiliging, 
meer ruimte en transportkit in optie 
verkrijgbaar

modulair 
design

Nieuw
Vario-S
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C

A B

C
E

A B D

782-300
780-300
782-350
780-350
782-400
780-400

780-936-008
780-936-005
780-936-003-001
780-936-003-003
780-936-003-002
780-936-001-001
780-936-001-003
780-936-001-002
780-936-009-001
780-936-009-003

715-300
715-350
715-400
716-400
716-500
716-600

715-933-010
715-933-022-001
715-933-022-002
715-933-007-002
715-933-007-003
715-933-024
715-933-008-00.
715-933-020-00.
715-933-015-00.
715-933-023-001
715-933-023-002

3
780-936-001-...

780-936-008

Afmetingen A B C
Multivator 300-2 3200 mm 3000 mm 1570 mm
Multivator 300-3 3800 mm 3000 mm 1570 mm
Multivator 350-2 3200 mm 3500 mm 1570 mm
Multivator 350-3 3800 mm 3500 mm 1570 mm
Multivator 400-2 3200 mm 4000 mm 1570 mm
Multivator 400-3 3800 mm 4000 mm 1570 mm

Artikelcode Omschrijving Open rol
Ø mm

Aantal
schijven

Aantal
tanden

Min/max.
vermogen pk

Eigen gewicht
OR/RR kg 

520 8 7 100/145 1300/1460
520 8 10 115/180 1440/1600
520 8 8 115/170 1440/1650
520 8 12 140/220 1660/1835
520 10 9 130/190 1865/2135
520 10 13 150/230 2095/2380

Artikelcode Omschrijving Open rol
Ø mm

Min/max.
vermogen pk

Eigen gewicht
OR/PR kg 

440 85/135 620/805
440 90/140 740/965
520 100/150 980/1110
440 100/150 1675/1875
440 115/165 2100/2385
440 130/180 2340/2630

Afmetingen A B C D E
Multiterra 300 1660 mm 3000 mm 1350 mm - -
Multiterra 350 1660 mm 3500 mm 1350 mm - -
Multiterra 400 1660 mm 4000 mm 1350 mm - -
Multiterra 400 H 1660 mm 4000 mm 1350 mm 2980 mm 2000 mm
Multiterra 500 H 1660 mm 5000 mm 1350 mm 2980 mm 2500 mm
Multiterra 600 H 1660 mm 6000 mm 1350 mm 2980 mm 3000 mm

MULTIVATOR / MULTITERRA (H)

MULTITERRA (H)

Standaarduitvoering Multivator
• 300/350/400-2: 2 rijen tanden met vleugeltanden
• 300/350/400-3: 3 rijen tanden met vleugeltanden
• 1 Rij met dubbele indekschijven Ø 460 mm
• Open rol Ø 520 mm die een egale werking in de diepte     

garandeert
• Zeer robuust uitgevoerde, solide bok CAT II/III. Multivator 400-2 en 400-3: CAT III
• Framebalken 100x100x8 mm
• Framehoogte 80 cm 

Bijzondere kenmerken en voordelen Multivator
• De machine trekt licht dankzij de gebogen stand van de tanden. Dit verbetert tevens het mengeffect.
• De tandschenen staan afwisselend naar links en rechts gericht. Hierdoor blijven grond en gewasresten 

niet voor de tand hangen, maar worden ze langs de zijkant weggeleid.
• Werkdiepte tussen 5 en 30 cm: machine geschikt voor conventionele grondbewerking, maar ook voor 

bewerking van alleen de bovenlaag (stoppelbewerking).
• Voor een optimale grondverwerking is de stand van de vleugeltanden verstelbaar in drie verschillende 

posities (middels mechanische blokkering).
• Bescherming van de vleugeltandbeitels voor stenen etc. d.m.v. een breekbout.
• De dubbele indekschijven garanderen een goed mengsel van plantenresten en de bewerkte grondlaag.
• De indekschijven zijn voorzien van een snelverstelling. 

Aandachtspunt Multivator
• De indekschijven dienen ingeklapt te worden vóór transport.

Multivator 300-2
Multivator 300-3
Multivator 350-2
Multivator 350-3
Multivator 400-2
Multivator 400-3
Multivator 400/500/600/700-2 HT en -3 HT

Accessoires Multivator
Stenenbeveiliging met dubbele veer i.p.v. breekbout    per tand
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 300, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 350, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Minderprijs niet-levering open rol Ø 520 mm 400, stabilisatiekoker, lagerplaten en lagers
Ringrol Ø 600 mm 300 i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 350 i.p.v. open rol Ø 520 mm
Ringrol Ø 600 mm 400 i.p.v. open rol Ø 520 mm
Dubbele ringrol Ø 600 mm 300 i.p.v. open rol Ø 520 mm
Dubbele ringrol Ø 600 mm 350 i.p.v. open rol Ø 520 mm
Rollen ander model

Multivator vleugeltand

Indekschijven

Multivator 700-3 HT in actie

Tandpunten: wanneer de tandpunt 
aan één kant versleten is, kan deze 1 
keer een halve slag worden gedraaid, 
zodat een nieuwe punt onder komt.

Multiterra 300
Multiterra 350
Multiterra 400
Multiterra 400 H
Multiterra 500 H
Multiterra 600 H

Accessoires Multiterra (H)
Aandrijvingdoorvoer Polymat
Mechanische aanbouwdelen (max. 1200 kg) 300/350
Mechanische aanbouwdelen (max. 1800 kg) 400
Hydraulische aanbouwhefinrichting 2 cilinders (max. 1700 kg) 300/350
Hydraulische aanbouwhefinrichting 2 cilinders (max. 2200 kg) 400
Zware driepuntsbok met zware schoorbalken voor 300/350 (standaard voor 400)
Voorste egalisatieplaat 300/350/400
Geveerde voorste egalisatieplaat 300/350/400
Achterste egalisatieplaat 300/350/400
Spindelset tbv achterste egalisatieplaat 300/350
Spindelset tbv achterste egalisatieplaat 400
Rollen ander model
Voor overige opties, zie Roterra

Voor de standaarduitvoering, 
bijzondere kenmerken en voordelen en 
aandachtspunt van de Multiterra (H) 
bezoek onze website:          
www.tulipindustries.com
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741-180
741-205
741-230

741-934-001-005
741-934-001-006
741-934-001-007

742-105
742-125
742-145
742-165

4

741-934-001-...

ROTARYTILLER RTW / RTU

Artikelcode Omschrijving Aantal
flenzen

Min.
vermogen pk

Max.
vermogen pk

Eigen
gewicht kg 

5 15 40 160
6 20 40 190
7 25 40 218
8 30 40 240

Afmetingen A B C D
RTW 105-20 760 1140 935 150
RTW 125-20 760 1390 935 150
RTW 145-20 760 1570 935 150
RTW 165-20 760 1820 935 150

Artikelcode Omschrijving Aantal
flenzen

Min.
vermogen pk

Max.
vermogen pk

Eigen
gewicht kg

7 50 80 440
8 60 80 480
9 70 80 520

Afmetingen A B C D
RTU 180-30 857 1960 1074 220
RTU 205-30 857 2210 1074 220
RTU 230-30 857 2460 1074 220

ROTARYTILLER RTU
Standaarduitvoering
• Vaste driepuntsbok
• Verplaatsbare aankoppelingspunten cat. II
• Glijsloffen voor diepte-instelling
• Zijaandrijving d.m.v. tandwielen
• 6 Messen per flens
• Centrale tandwielkast met 4 snelheden
• Geschikt voor 540 t/min
• Aftakas met slipkoppeling (1 3/8” - 6 splines aan tractorzijde)
• Geveerde egalisatieklep met penverstelling
• CE veiligheidsafscherming 

Bijzondere kenmerken en voordelen
• De zijdelings gekromde messen wijzen naar binnen en zorgen voor een goede verkruimeling van de grond.
• De driepuntsbok heeft verstelbare ophangpunten onderin.
• Maximale werkdiepte 22 cm.

Nadere uitleg accessoire
• Scharnierend opgehangen rol: deze verzekert een precieze werkdiepte-instelling.

RTU 180-30
RTU 205-30
RTU 230-30

Accessoires Rotary tiller 30-serie
Open rol Ø 440 mm RTU 180-30
Open rol Ø 440 mm RTU 205-30
Open rol Ø 440 mm RTU 230-30

Tandwielaandrijving

RTW 105-20
RTW 125-20
RTW 145-20
RTW 165-20ROTARYTILLER RTW

Standaarduitvoering
• Aankoppelingspunten cat. II
• Glijsloffen voor diepte-instelling
• Kettingaandrijving
• 4 Messen per flens
• Centrale tandwielkast met 1 versnelling
• Geschikt voor 540 t/min
• Egalisatieklep
• Aftakas (1 3/8” - 6 splines aan tractorzijde)
• CE veiligheidsafscherming 

Bijzondere kenmerken en voordelen
• De zijdelings gekromde messen wijzen naar buiten en zorgen voor een goede verkruimeling van de grond.
• De aankoppelingspunten zijn verplaatsbaar.
• Maximale werkdiepte 15 cm.

RTU met zijaandrijving
dmv tandwielen



42 www.tulipindustries.com 43

C

A B

D

740-230
740-250
740-280
740-300
743-280

740-934-001-001
740-934-001-002
740-934-001-003
740-934-001-004
740-934-002-001
740-934-002-002
740-934-002-003
740-934-002-004
740-934-004 4

740-934-001-...

740-934-004

Artikelcode Omschrijving Aantal
flenzen

Werkbreedte 
mm

Min.
vermogen pk

Max. vermogen PK
1000 t/min

Eigen
gewicht kg

9 2300 60 130 800
10 2500 70 130 850
11 2800 80 130 900
12 3000 90 130 950
11 2800 90 170 1020

Afmetingen A B C D
RTC 230-40 1000 2450 1240 250
RTC 250-40 1000 2650 1240 250
RTC 280-40 1000 2950 1240 250
RTC 300-40 1000 3150 1240 250
RTSC 280-50 1100 3000 1340 200

ROTARYTILLER RTC / RTSC

Standaarduitvoering
• Robuuste vaste driepuntsbok
• Horizontaal verplaatsbare aankoppelingspunten cat. II
• Glijsloffen voor diepte-instelling
• Zijaandrijving d.m.v. tandwielen
• 6 Messen per flens
• Centrale tandwielkast met 4 snelheden
• Geschikt voor 540 en 1000 t/min
• Walterscheid aftakas met slipkoppeling (1 3/8” - 6 splines aan tractorzijde)
• Geveerde egalisatieklep met ketting
• CE veiligheidsafscherming 

Bijzondere kenmerken en voordelen
• De zijdelings gekromde messen wijzen naar binnen en zorgen voor een goede verkruimeling van de 

grond.
• De driepuntsbok heeft verstelbare ophangpunten onderin.
• Maximale werkdiepte 25 cm (20 cm bij RTSC 280-50). 

Nadere uitleg accessoire
• Scharnierend opgehangen rol: deze verzekert een precieze werkdiepte-instelling.

RTC 230-40
RTC 250-40
RTC 280-40
RTC 300-40
RTSC 280-50

Accessoires Rotary tiller 40-serie
Open rol Ø 440 mm RTC 230-40
Open rol Ø 440 mm RTC 250-40
Open rol Ø 440 mm RTC 280-40/RTSC 280-50
Open rol Ø 440 mm RTC 300-40
Pakkerrol Ø 500 mm RTC 230-40
Pakkerrol Ø 500 mm RTC 250-40
Pakkerrol Ø 500 mm RTC 280-40/RTSC 280-50
Pakkerrol Ø 500 mm RTC 300-40
Geveerde egalisatieplaat met draaiverstelling i.p.v. met ketting

Tandwielaandrijving

Nieuw

RTSC 280-50 

extra zwaar

totale breedte 

3 meter
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Compacte opbouw zodat het 
zwaartepunt dicht bij de tractor 
wordt gehouden.

De Polymat en Polyliner zaaibalken hebben 2 rijen 
zaaikouters. Daardoor is er meer vrije ruimte tussen 
de kouters en kunnen gewasresten gemakkelijker 
lossen. De druk van de kouters kan individueel 
ingesteld worden indien nodig.

De Eco zaaibalken zijn speciaal ontwikkeld voor een 
gelijkmatige volveldse verdeling van het zaad. De 
zaaibalk kan zowel voor en achter de rol geplaatst 
worden. Er zijn veel instelmogelijkheden zodat een 
mooie bodembedekking kan worden bekomen.

Perfecte dosering en verdeling: door de 
jaren heen heeft de doseereenheid zijn 
nauwkeurigheid en duurzaamheid reeds 
bewezen. Het is mogelijk om hoeveelheden 
van 0,5 tot 400 kg/ha te zaaien. De doseer-
eenheid is traploos instelbaar en heeft een 
reductiemogelijkheid voor fijne zaden. 
Een reinigingsborstel is standaard aanwezig.
Het zaad wordt in de luchtstroom gebracht 
en door de speciaal gevormde stijgbuis 
getransporteerd naar het verdeeldeksel 
waar het gelijkmatig verdeeld wordt naar de 
slangen. Niet geldig voor Polymat Compact 8.

Geluidsarme, ruim bemeten ventilator 
voor een laag toerental en lange 
levensduur.

Standaard een praktisch en groot 
vulplatform op de polymat en polymat 
Compact H, optie op de polymat 
Compact 8.

De Polymat en Polyliner Eco 
worden standaard uitgeleverd 
met het EASYtronic E 
controlesysteem. Deze compacte 
computer bevat hectaretellers en 
alarmen, zoals voorraadmelder, 
snelheid en ventilatortoerental. 
Optioneel wordt hiermee ook 
de rijpadenregeling aangestuurd 
(tramline).

De Polyliner en Polymat Compact H gebruiken 
de EASYtronic zaaicomputers. De regeling van 
de dosering gebeurt volledig elektronisch en 
de afdraaiproef is volledig geautomatiseerd. 

De Polymat en Polymat Compact 8 zijn 
door een groot en robuust stappenwiel 
aangedreven.

Polymat Compact Polymat Compact H Polymat Polyliner

Doel groenbemester groenbemester klassiek zaaien klassiek zaaien

Combinatie

Multidisc
Multivator

Roterra
Multiterra

Multidisc H
Roterra

Multiterra
Solo

Roterra
Multiterra

Solo

Slangen 8 12 / 16 / 24 24 / 32 24 / 32 / 48 / 64

Zaaibalk
o

zaaibalk Eco
ketsplaatjes

o
zaaibalk Eco
ketsplaatjes

s
Polymat

(s) normale kouters
(o) dubbele schijven-

kouters

o
Polymat C(H)

(s) normale kouters
(o) dubbele schijven-

kouters

Indek-eg o o s s

Markeurs - - s o

Vulplatform o s s -

Zaaicomputer - EASYtronic EASYtronic E
EASYtronic

(EASYtronic E op 
Polyliner Eco)

Dosering stappenwiel elektronisch stappenwiel elektronisch

Ventilator hydraulisch hydraulisch
(s) aftakas

(o) hydraulisch
(s) aftakas

(o) hydraulisch

s = standaard, o = optie

Nieuw model bak

Eenvoudig aan en af te koppelen

Modulair op onze Multidisc XLH en XXLH

EASYtronic elektronica
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734-001-002

771-300
771-350
771-400

734-931-030-001
734-931-032
734-931-049
734-931-048

771-931-033-001
771-931-033-003
771-931-033-002

5

734-931-030-001

734-931-032

731-931-033-...

731-931-033-...

Artikelcode Omschrijving Aantal 
slangen

Vulhoogte 
mm

Bakinhoud 
liter

Aantal 
verdelers

Werkbreedte 
mm

Eigen
gewicht kg

8 1700 400 -- -- 225

-- -- -- 8 3000 75
-- -- -- 8 3500 90
-- -- -- 8 4000 105

Afmetingen A B C
Polymat Compact 8 900 mm 1405 mm 1050 mm

POLYMAT COMPACT

Standaarduitvoering Polymat Compact
• De Polymat Compact is een compacte zaaimachine voor het inzaaien van groenbemester
• Exacte verdeling en dosering d.m.v. gescheiden nokkenradsysteem met afstrijkborstel
• Rol voor groffe en fijne zaden (snelwisselsysteem)
• Eenvoudige traploze instelling zaaihoeveelheid
• Grote bakcapaciteit van 400 liter
• 8 Verdeelslangen
• Hydraulisch aangedreven ventilator met een grote capaciteit voor een goede verdeling
• Robuust stappenwiel met flexibele aandrijving 

Standaarduitvoering zaaibalk Eco
• Een profiel met 8 ketsplaatjes voor een gelijkmatige verdeling van het zaad, deze kan zowel voor en achter 

de rol geplaatst worden. De hoek is verstelbaar. 

Bijzondere kenmerken en voordelen
• 2 Bijgeleverde doseerrollen: rol voor fijne zaden, van 1 tot 15 kg/ha en een rol voor groffe zaden, van 10 tot 

120 kg/ha.
• Eenvoudige afdraaiproef d.m.v. de bijgeleverde afdraaibak.
• De Polymat Compact wordt standaard geleverd met bevestigingsbeugels voor de bok van de vaste Multidisc 

en Multivator. Opbouwen op andere machines is ook mogelijk. 

Nadere uitleg accessoires
• Met de modulaire opzetrand(en) van 150 liter is de bak eenvoudig te vergroten.
• Met het trapje en bordes is de toegang voor het vullen van de zaaimachine eenvoudiger.
• De grotere ventilator wordt aangeraden voor zaden met een soortelijk gewicht van meer dan 0,5 kg/liter.
• Indekeg bevordert het onderwerken van het zaad.

Polymat Compact 8

Zaaibalk 300-8 Eco
Zaaibalk 350-8 Eco
Zaaibalk 400-8 Eco

Accessoires Polymat Compact
Opzetrand 150 liter
Trapje en bordes
Grotere ventilator i.p.v. standaard ventilator
Montagekit voor Roterra of Multiterra, incl. trapje en bordes

Accessoires Zaaibalk Eco
Indekeg 300
Indekeg 350
Indekeg 400

Doseereenheid

Doseerrollen
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734-003-002
734-002-002
734-004-002

772-400
772-450
772-500
772-600

734-931-030-002
734-931-041
734-931-045
734-931-060
734-931-061
734-931-056
734-931-057
734-931-058

734-931-043
734-931-050
734-931-044

772-931-047-001
772-931-047-002
772-931-047-003
772-931-047-004 5

734-003 + 772-400

772-931-047-...

772-400

EASYtronic

Afmetingen A B C
Polymat Compact 12 H 2475 mm 1210 mm 2400 mm
Polymat Compact 16 H 2475 mm 1210 mm 2400 mm
Polymat Compact 24 H 2475 mm 1210 mm 2400 mm

Artikelcode Omschrijving Aantal 
slangen

Vulhoogte 
mm

Bakinhoud 
liter

Aantal 
verdelers

Werkbreedte 
mm

Eigen
gewicht kg

12 1200 600 -- -- 400
16 1200 600 -- -- 400
24 1200 600 -- -- 400

-- -- -- 12 4000 110
-- -- -- 12 4500 120
-- -- -- 16 5000 140
-- -- -- 16 6000 160

POLYMAT COMPACT H

Standaarduitvoering Polymat Compact H
• De Polymat Compact H is een zaaimachine voor het inzaaien van groenbemester
• Universele doseerinrichting voor groffe en fijne zaden, elektronisch aangedreven
• Elektronisch aangedreven dosering en EASYtronic d.m.v. snelheidsregeling via rijsnelheidskabel
• Grote bakcapaciteit van 600 liter
• 12, 16 of 24 verdeelslangen
• Hydraulisch aangedreven ventilator met een grote capaciteit voor een goede verdeling
• Trap en bordes achter de machine voor een goede bereikbaarheid van de voorraadbak
• Afdekzeil
• Snelwisselsysteem voor montage op schijveneg Multidisc (XL)H 

Standaarduitvoering zaaibalk Eco H
• Een profiel met 12 of 16 ketsplaatjes voor een gelijkmatige verdeling van het zaad, deze kan zowel voor en 

achter de rol geplaatst worden. De hoek is verstelbaar. 

Bijzondere kenmerken en voordelen
• Met de universele doseerinrichting kunnen groffe en fijne zaden van 1 tot 200 kg/ha gezaaid worden.
• Eenvoudige elektronisch geregelde afdraaiproef met emmer.
• De Polymat Compact H heeft standaard een snelkoppeling voor de Multidisc H bok waardoor de machine 

zeer eenvoudig en snel af en aan te koppelen is.
• EASYtronic: deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm regelt automatisch de dosering en 

omvat tellers, een controlesysteem en visualisering van de belangrijkste punten van de zaaimachine zoals 
voorraadbak en ventilatortoerental. De computer is gekoppeld via CANbus met de besturingseenheid op de 
machine. 

Nadere uitleg accessoires
• Met de modulaire opzetrand(en) van 350 liter is de bak eenvoudig te vergroten.
• Ventilator op de power beyond of Load-sensing aansluiting van de tractor. De EASYtronic zaaicomputer 

schakelt de ventilator automatisch in en uit.
• EASYtronic LH5000 variabele dosering met ontgrendelingscode + adapter (nvt EASYtronic+): met deze optie 

kan de EASYtronic computer gekoppeld worden met een GPS computer die de dosering plaatsspecifiek regelt 
aan de hand van een GPS kaart.

• EASYtronic+ Isobus exclusief CCI-200 display: indien de tractor reeds voorzien is van een (geïntegreerd) Isobus 
display. 

• Wielsensorset + hefsensor: hiermee kan het snelheidsignaal en hefpositie gemeten worden op een tractor 
die niet voorzien is van een 7-polige ISO stekker.

• Het elektronisch stappenwiel op de machine is benodigd voor het werken met verschillende (oudere) 
tractoren die geen 7-polige ISO stekker in de cabine hebben.

• GPS snelheidssensor + hefsensor: voor de meting van de snelheid en hefpositie.
• Werklampen verbeteren het zicht op het werk in het donker.
• Indekeg voor het beter onderwerken van het zaad.

Polymat Compact 12 H
Polymat Compact 16 H
Polymat Compact 24 H

Zaaibalk 400-12 Eco H
Zaaibalk 450-12 Eco H
Zaaibalk 500-16 Eco H
Zaaibalk 600-16 Eco H
Andere modellen op aanvraag

Accessoires Polymat Compact H
Opzetrand 350 liter
Ventilator op power beyond of Load-sensing aansluiting van de tractor
Werklampen
Bok en aanbouwdelen voor montage op starre Multidisc of Multivator i.p.v. op Multidisc (XL)H
Bok en aanbouwdelen voor montage op starre Roterra i.p.v. op Multidisc (XL)H
EASYtronic LH5000 variabele dosering met ontgrendelingscode + adapter
Minderprijs EASYtronic+ (Isobus) i.p.v. EASYtronic excl. CCI200 Isobus scherm
EASYtronic+ (Isobus) i.p.v. EASYtronic incl. CCI200 Isobus scherm

MOGELIJKHEDEN TOT SNELHEIDSMETING:
Wielsensorset incl. codeschijf en sensor + hefsensor i.p.v. rijsnelheidskabel
Elektronisch stappenwiel i.p.v. rijsnelheidskabel
GPS snelheidssensor + hefsensor i.p.v. rijsnelheidskabel

Accessoires Zaaibalk Eco H
Indekeg 400 H
Indekeg 450 H
Indekeg 500 H
Indekeg 600 H

Nieuw
generatie 

2
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731-300-002
733-300-002
731-350-002
733-350-002
733-400-002

730-931-003
730-931-008
730-931-009
730-931-062
730-931-016
730-931-004
730-931-059
730-931-005-001
730-931-006
730-931-007-001
730-931-007-002
730-931-014-002
730-931-051
730-931-055
730-931-017-001
730-931-017-002
730-931-020
730-931-015
730-931-019-004
730-931-025
730-931-024

5

Polymat W

Polymat P

730-931-009

EASYtronic (E)

Artikelcode Omschrijving Aantal
kouters

Vulhoogte
mm

Eigen gewicht
kg 

24 1950 910
32 1950 945
24 1950 970
32 1950 1005
32 1950 1040

Afmetingen A B C
Zaaimachine Polymat 302-24 P 3000 mm 3000 mm 2600 mm
Zaaimachine Polymat 302-32 P 3000 mm 3000 mm 2600 mm
Zaaimachine Polymat 352-24 P 3000 mm 3500 mm 2850 mm
Zaaimachine Polymat 352-32 P 3000 mm 3500 mm 2850 mm
Zaaimachine Polymat 402-32 P 3000 mm 4000 mm 3100 mm

POLYMAT

Standaarduitvoering
• Universele doseerinrichting voor granen en fijne zaden
• Dosering van 1 tot 360 kg/ha (erwten en bonen tot ca. 450 kg/ha)
• Uitgerust met normale zaaikouters
• Centrale en individuele kouterdrukverstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende 

bodemomstandigheden
• Bakinhoud: 820 liter
• Vulplatform toegankelijk vanaf de zijkant
• Indekeg wordt gelijktijdig met de zaaikouters, het stappenwiel en de markeurs geheven op de kopakker
• Aankoppeldelen voor Roterra rotorkopeg en Multiterra eg
• Markeurs links en rechts met breekboutbeveiliging
• EASYtronic E controlesysteem
• Mechanische aandrijving van de ventilator (1000 t/min)
• Walterscheid koppelingsas (1 3/8” - 6 splines tractorzijde)
• Steunen voor montage op pakkerrol 

Bijzondere kenmerken en voordelen
• Pneumatisch verdeelsysteem: perfecte dosering en verdeling. Met de doseereenheid is het mogelijk om 

hoeveelheden van 1 - 360 kg/ha te zaaien. De doseereenheid is traploos instelbaar en heeft een reductie voor 
fijne zaden.

• Zaaibalk met drie rijen zaaikouters: zorgt voor meer vrije ruimte tussen de zaaikouters. Gewasresten kunnen 
veel gemakkelijker lossen, waardoor verstoring van het zaaiwerk wordt vermeden.

• EASYtronic E: deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm omvat tellers, een controlesysteem 
en visualisering van de belangrijkste punten van de zaaimachine zoals voorraadbak, ventilatortoerental en 
storingen in de dosering. Ook wordt hiermee het rijpadensysteem (optioneel) aangestuurd. 

Nadere uitleg accessoires
• Breedzaaikouters: in combinatie met de Polymat 302-32 P/W kan er nagenoeg volvelds gezaaid worden.
• Schijfkouters TDS: deze dubbele schijfkouters grijpen in elkaar waardoor de schijven blijven draaien, zijn 

standaard uitgerust met binnenschrapers en zakken door hun speciale vorm niet te diep in de grond.
• Schijfkouters HSD: deze kouters kunnen gebruikt worden bij het zaaien bij hoge snelheden. De kouter is 

opgehangen met rubbers en heeft een hydraulische kouterdrukverstelling. Het aandrukwieltje drukt het zaad 
gelijkmatig aan en zorgt ervoor dat het zaad onder alle omstandigheden steeds op de juiste diepte terechtkomt.

• Dieptebegrenzingssloffen: maken een nauwkeurige instelling van de juiste zaaidiepte mogelijk.
• Solo-ophanging: voor rechtstreekse montage aan tractor.
• Vooropkomstmarkeurs: voor het markeren van de spuitsporen.
• Rijpadensysteem: tijdens het zaaien worden sporen in het gewas volgens een bepaald ritme vrijgehouden. 

Kunstmeststrooien en spuitbewerkingen kunnen met nauwkeurige aansluiting uitgevoerd worden omdat in deze 
sporen kan gereden worden en dus geen GPS hulp nodig is.

• EASYtronic i.p.v. EASYtronic E: deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm is gekoppeld via 
CANbus met de besturingseenheid op de machine. Bovenop de EASYtronic E specificaties, regelt deze combinatie 
de dosering, rijpaden etc. volledig automatisch. Deze waarden worden gevisualiseerd op het scherm.

• Polymat W (met opklapbare loopwielen): tijdens het zaaien rust de Polymat W op de loopwielen en steunt niet 
op de Roterra. Hierdoor kan de Polymat W ook als solomachine worden ingezet middels de optionele Solo-
ophanging of gemonteerd worden achter een rotorkopeg van een willekeurig ander merk. 

Aandachtspunt
• Aub vermelden bij bestelling: rijpadenbreedte, spoorbreedte tractor/veldspuit en bandbreedte tractor/veldspuit.

HSD kouter (High Speed Disc)
• Een robuuste kouter die men kan gebruiken bij het zaaien bij hoge 

snelheden, bijvoorbeeld achter een Multidisc of Roterra.
• De kouter is geschrankt opgesteld en verdeeld over twee balken met 

een grote tussenafstand, dit zorgt voor een goede doorstroom van 
gewasresten.

• De kouter is opgehangen met rubbers en heeft een hydraulische 
kouterdrukverstelling van max. 100 kg waardoor een goede 
bodemaanpassing gegarandeerd wordt in elk type grond.

• Het aandrukwieltje drukt het zaad gelijkmatig aan en zorgt ervoor 
dat het zaad onder alle omstandigheden steeds op de juiste diepte 
terechtkomt.

Zaaimachine Polymat 302-24 P
Zaaimachine Polymat 302-32 P
Zaaimachine Polymat 352-24 P
Zaaimachine Polymat 352-32 P
Zaaimachine Polymat 402-32 P

Accessoires Polymat P
Handafsluiter      per kouter
Breedzaaikouter i.p.v. standaard kouter (enkel nuttig i.c.m. Polymat 302-32 P/W)  per kouter
Schijfkouter TDS i.p.v. standaard kouter     per kouter
Schijfkouter HSD i.p.v. standaard kouter     per kouter
Dieptebegrenzingssloffen      per kouter
Mechanische hectareteller
W i.p.v. P-uitvoering: 2 opklapbare wielen en sporenwissers (steunen voor montage op pakkerrol vervallen)
Solo-ophanging voor Polymat W
Hydraulische kouterdrukverstelling zonder dieptebegrenzingssloffen
Extra verdeeldeksel 24/12 of 32/12
Extra verdeeldeksel 24/16 of 32/16
Machine geschikt voor 540 i.p.v. 1000 t/min
Rijpadensysteem voor EASYtronic (E)
Elektrische dosering EASYtronic i.p.v. EASYtronic E
Enkele hydraulische vooropkomstmarkeur (asymmetrisch)
Dubbele hydraulische vooropkomstmarkeurs (symmetrisch)
Hydraulische i.p.v. mechanische aandrijving van de ventilator
Opzetrand 280 liter
Minderprijs niet-levering EASYtronic E controlesysteem
Minderprijs niet-levering markeurs links en rechts
Aanpassing aanbouw Polymat aan Roterra 302-55 met open rol Ø 520 mm of pakkerrol Ø 600 mm

Standaard zaaikouters

‘Nieuw design’ met EASYtronic 
elektronica, verstevigd frame en full 
open-top afdekzeil

Nieuw
HSD

kouter

Nieuw
generatie 

2
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D

C

A

B

E

D

735-001-001
735-001-002
737-300-001
737-300-002
737-350-001
737-350-002
737-400-002
738-500-002
738-600-002
735-002
738-600-003
738-600-004

735-931-013-001
735-931-013-002
735-931-021
735-931-020
735-931-036
735-931-056
735-931-057
735-931-058

735-931-043
735-931-050
735-931-044

737-931-008
737-931-009
737-931-062
737-931-016
737-931-052
737-931-005-005
737-931-007-001
737-931-007-002
737-931-051
737-931-017-001
737-931-017-002
737-931-011
737-931-012-002
737-931-010-001
737-931-010-002
737-931-010-003
737-931-054

5

735-931-036

735-001-002

737-931-009

737-931-062

Tulip CCI-200

Artikelcode Omschrijving Spoor-
breedte mm

Aantal
kouters

Bakinhoud
liters

Eigen gewicht
kg 

1450 - - 850 600
1450 - - 850 600

-- 24 -- 400
-- 32 -- 450
-- 24 -- 450
-- 32 -- 475
-- 32 -- 500
-- 32 -- 850
-- 32 -- 950

1450 -- 1500 720
-- 48 -- 1200
-- 64 -- 1400

Afmetingen A B C D E
Front tank Polyliner F1 Eco  1750 mm 1450 mm 1700 mm 2450 mm --
Fronttank Polyliner F1  1750 mm 1450 mm 1700 mm 2450 mm --
Zaaibalk Polymat 300-24 C 1700 mm 3000 mm 1850 mm 3000 mm --
Zaaibalk Polymat 300-32 C 1700 mm 3000 mm 1850 mm 3000 mm --
Zaaibalk Polymat 350-24 C 1700 mm 3500 mm 1850 mm 3500 mm --
Zaaibalk Polymat 350-32 C 1700 mm 3500 mm 1850 mm 3500 mm --
Zaaibalk Polymat 400-32 C 1700 mm 4000 mm 1850 mm 4000 mm --
Zaaibalk Polymat 500-32 CH 1900 mm 5000 mm 1900 mm 2950 mm 2500
Zaaibalk Polymat 600-32 CH 1900 mm 6000 mm 1900 mm 2950 mm 3000
Fronttank Polyliner F2 1750 mm 1450 mm 1850 mm 2450 mm --
Zaaibalk Polymat 600-48 CH 1900 mm 6000 mm 1900 mm 2950 mm 3000
Zaaibalk Polymat 600-64 CH 1900 mm 6000 mm 1900 mm 2950 mm 3000

POLYLINER

Standaarduitvoering Polyliner F1 (Eco) + F2
• Voorraadtank: F1 (Eco) = 850 liter, F2 = 1500 liter
• Dosering van 1 tot 360 kg/ha (erwten en bonen tot ca. 450 kg/ha)
• F1 Eco: mechanisch aangedreven dosering en EASYtronic E incl. voorraadmelder
• F1 + F2: elektronisch aangedreven dosering en EASYtronic d.m.v. snelheidsregeling via rijsnelheidskabel
• Mechanische aandrijving van de ventilator (1000 t/min)
• Koplampen voor wegtransport 

Standaarduitvoering zaaibalk Polymat C(H)
• Zaaibalk met drie rijen zaaikouters, stijgbuis, verdeeldeksel en doorzichtige slangen
• Centrale en individuele kouterdrukverstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende bodemomstandigheden
• Indekeg die gelijktijdig met de zaaikouters en de markeurs op de kopakker wordt geheven
• Polymat C: driepunts solo-ophanging, Polymat CH: aanbouwdelen voor pakkerrol van Roterra en Multiterra 

Bijzondere kenmerken en voordelen
• Pneumatisch verdeelsysteem: perfecte dosering en verdeling. Met de doseereenheid is het mogelijk om hoeveelheden van
•  1 - 360 kg/ha te zaaien. De doseereenheid is traploos instelbaar en heeft een reductie voor fijne zaden.
• Zaaibalk met drie rijen zaaikouters: zorgt voor meer vrije ruimte tussen de zaaikouters. Gewasresten kunnen nu veel 

gemakkelijker lossen, waardoor verstoring van het zaaiwerk wordt vermeden.
• EASYtronic E (enkel voor F1 Eco): deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm omvat tellers, een 

controlesysteem en visualisering van de belangrijkste punten van de zaaimachine zoals voorraadbak, ventilatortoerental en 
storingen in de dosering. Ook wordt hiermee het rijpadensysteem (optioneel) aangestuurd.

• EASYtronic (voor F1 en F2): deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm is gekoppeld via CANbus met de 
besturingseenheid op de machine. Bovenop de EASYtronic E specificaties, regelt deze combinatie de dosering, rijpaden etc. 
volledig automatisch. Deze waarden worden gevisualiseerd op het scherm.

Nadere uitleg accessoires
• A-frame: vereist om de fronttank (of andere machines) aan de fronthefinrichting van de tractor te koppelen.
• Hydraulische aandrijving van de ventilator: een nieuw type aandrijving die met een volumeregelaar eenvoudig te bedienen is. 

Gebruik van de frontaftakas wordt hiermee overbodig.
• Stabilo bandenrol Ø 590 mm met 6 banden om insporing te reduceren met behoud van bestuurbaarheid.
• Breedzaaikouters: i.c.m. de Polymat 302-32 C en 600-64 CH kan er nagenoeg volvelds gezaaid worden.
• Schijfkouters TDS: deze dubbele schijfkouters grijpen in elkaar waardoor de schijven blijven draaien, zijn standaard uitgerust met 

binnenschrapers en zakken door hun speciale vorm niet te diep in de grond.
• Schijfkouters HSD: deze kouters kunnen gebruikt worden bij het zaaien bij hoge snelheden. De kouter is opgehangen met 

rubbers en heeft een hydraulische kouterdrukverstelling. Het aandrukwieltje drukt het zaad gelijkmatig aan en zorgt ervoor dat 
het zaad onder alle omstandigheden steeds op de juiste diepte terechtkomt.

• Solo-ophanging: driepunts ophanging voor montage achter tractor of andere machine.
• Vooropkomstmarkeurs: voor het markeren van de spuitsporen.
• Rijpadensysteem: tijdens het zaaien worden sporen in het gewas volgens een bepaald ritme vrijgehouden. Kunstmeststrooien 

en spuitbewerkingen kunnen met nauwkeurige aansluiting uitgevoerd worden omdat in deze sporen kan gereden worden en 
dus geen GPS-hulp of markeringen nodig zijn.

• EASYtronic LH5000 variabele dosering met ontgrendelingscode + adapter (nvt EASYtronic E en +): met deze optie kan de 
EASYtronic computer gekoppeld worden met een GPS computer die de dosering plaatsspecifiek regelt aan de hand van een GPS 
kaart.

• EASYtronic+ Isobus exclusief CCI-200 display: indien de tractor reeds voorzien is van een (geïntegreerd) Isobus display.
• Wielsensorset + hefsensor: hiermee kan het snelheidsignaal en hefpositie gemeten worden op een tractor die niet voorzien is 

van een 7-polige ISO stekker.
• Het elektronisch stappenwiel op de machine is benodigd voor het werken met verschillende (oudere) tractoren die geen 

7-polige ISO stekker in de cabine hebben.
• GPS snelheidssensor + hefsensor: voor de meting van de snelheid en hefpositie.

Fronttank Polyliner F1 Eco
Fronttank Polyliner F1
Zaaibalk Polymat 300-24 C
Zaaibalk Polymat 300-32 C
Zaaibalk Polymat 350-24 C
Zaaibalk Polymat 350-32 C
Zaaibalk Polymat 400-32 C
Zaaibalk Polymat 500-32 CH
Zaaibalk Polymat 600-32 CH
Fronttank Polyliner F2
Zaaibalk Polymat 600-48 CH
Zaaibalk Polymat 600-64 CH

Accessoires Polyliner
Opzetstuk Polyliner F1 (Eco) (350 liter)
Opzetstuk Polyliner F2 (450 liter)
Polyliner A-frame
Hydraulische i.p.v. mechanische aandrijving van de ventilator
Stabilo bandenrol Ø 590 mm met 6 banden
EASYtronic LH5000 variabele dosering met ontgrendelingscode + adapter
Minderprijs EASYtronic+ (Isobus) i.p.v. EASYtronic excl. CCI200 Isobus scherm
EASYtronic+ (Isobus) i.p.v. EASYtronic incl. CCI200 Isobus scherm

MOGELIJKHEDEN TOT SNELHEIDSMETING:
Wielsensorset incl. codeschijf en sensor + hefsensor i.p.v. rijsnelheidskabel
Elektronisch stappenwiel i.p.v. rijsnelheidskabel
GPS snelheidssensor + hefsensor i.p.v. rijsnelheidskabel

Accessoires Zaaibalk Polymat
Breedzaaikouter i.p.v. standaard kouter (enkel nuttig icm Polymat 302-32 C en 600-64 CH) per kouter
Schijfkouter TDS i.p.v. standaard kouter    per kouter
Schijfkouter HSD i.p.v. standaard kouter    per kouter
Dieptebegrenzingssloffen     per kouter
Minderprijs niet-levering solo-ophanging zaaibalk Polymat C
Solo-ophanging voor zaaibalk Polymat 500 CH/600 CH
Extra verdeeldeksel 24/12 of 32/12
Extra verdeeldeksel 24/16 of 32/16
Rijpadensysteem voor EASYtronic (E)(+)
Enkele hydraulische vooropkomstmarkeur (asymmetrisch)
Dubbele hydraulische vooropkomstmarkeurs (symmetrisch)
Hydraulische kouterdrukverstelling zonder dieptebegrenzingssloffen voor 300 C/350 C/400 C
Hydraulische kouterdrukverstelling zonder dieptebegrenzingssloffen voor 500 CH/600 CH
Markeurs zaaibalk Polymat 300 C/350 C
Markeurs zaaibalk Polymat 400 C
Markeurs zaaibalk Polymat 600 CH
Losse stijgbuis en verdeler (zonder slangen)

Standaard zaaikouters
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CENTERLINER

Tulip CCI-200

Viervoudig strooibeeld:
Het viervoudig strooibeeld zorgt voor een uiterst lage 
variatiecoëfficient. Strooibanen worden in de praktijk niet 
geconstateerd. Elke vierkante meter wordt als het ware 
16 keer bestrooid. Als gevolg hiervan is de machine zeer 
vergevingsgezind voor afwijkende gebruikersinstellingen. 
Dit maakt voor u het instellen gemakkelijker.

Strooibeeld van de linker werpschijf

Strooibeeld van de rechter werpschijf

Samengesteld strooibeeld CENTERLINER®

Het Centerliner systeem:
Het unieke van de Centerliner is dat de 2 werpschijven – met elk 4 schoepen – over de volle strooibreedte werpen.
De strooibeelden van de 2 werpschijven komen hierdoor over elkaar te liggen.
1. De meeste 2-schijven strooiers maken 2 halve strooibeelden die als het ware tegen elkaar aangelegd worden.
 Alleen door een zeer nauwkeurige afstelling, welke herhaald moet worden bij gebruik van een andere soort kunstmest,
 kan voorkomen worden dat in het midden een baan ontstaat door een onjuiste overlap. Bij de Centerliner zijn banen
 uitgesloten, omdat de 2 strooibeelden volledig over elkaar heen gelegd worden. Dit is in feite een volledige, dubbele overlap!
2. Bij de meeste 2-schijven strooiers loopt het strooibeeld vrij steil af. De aansluitende werkgang heeft een kleine overlap,
 waardoor uiterst scherp gereden moet worden. Een kleine rij-fout is er vaak de oorzaak van dat banen ontstaan bij de  
 aansluitende werkgang. Bij de Centerliner zijn deze banen uitgesloten, omdat de overlap tot aan het trekkerspoor van de vorige 
 strooigang ligt. Een rij-fout van 1 meter of meer is daarom veel minder kritisch en verstoort niet het totale strooibeeld.
Het Centerliner strooibeeld wordt met de aansluitende werkgang opnieuw “dubbel” overlapt. Daarom kan terecht gesteld worden:
de TULIP Centerliner heeft 2x een dubbele overlapping.

Afdraaiunit:
Onder invloed van de korrelgrootte 
en vochtigheidsgraad varieert 
de doorstroomsnelheid sterk. 
De afdraaiunit is een uitstekend 
hulpmiddel voor het meten van deze 
snelheid waardoor de gewenste 
dosering uiterst nauwkeurig wordt 
bepaald.

SXi
· NIEUW: De Centerliner SXi is gebaseerd op het SX model maar heeft een compacte geïntegreerde 

weegbok. Deze geïntegreerde weegbok is bevestigd met een parallellogramophanging, hierdoor is er 
geen weerstand en kunnen de twee weegstaven het gewicht exact meten.

· Elke doseerschuif heeft een eigen compacte actuator.
· EASYtronic: nieuwe elektronica met geïntegreerde hoekmeter. Deze elektronica zorgt volautomatisch voor 

de regeling van de dosering en baseert zich hierbij op de rijsnelheid en de gemeten gewichtsafname.
 De EASYtronic is tevens voorbereid voor LH5000 variabele dosering.
· Kleurendisplay met weergave van volgende parameters: rijsnelheid, gewenste kg/ha, kleppenstand, 

werpschijftoerental, hectares, afgelegde weg etc. 

• Uniek: 2 x 4 van buiten naar binnen draaiende  
 schoepen voor viervoudig strooibeeld
• Hydraulische bediening van de dosering
• Dosering zeer simpel in te stellen
• Beschermkappen voor een schone tractor
• Walterscheid aftakas
• SX: twee draadzeven (SE: twee plaatzeven)
• SX: wisseltandwielen
• SX: standaard trekhaak
• SX: degelijke opzetrand uit één stuk
• Standaard: kantstrooien d.m.v. schuinstellen machine
• Optioneel: Centraside kantstrooiset

Schoepen en verdeelkommen:
De speciale vorm van de schoepen is het 
gevolg van vele proeven. De zuigkracht 
van de schoepen zorgt samen met de 
gedwongen dosering voor een constante 
en regelmatige toevoer van kunstmest. De 
schoepen van de linker werpschijf staan 45° 
gedraaid ten opzichte van die van de rechter 
werpschijf. De uitgestrooide korrels komen 
dus niet in elkaars baan. Het resultaat is een 
gesynchroniseerde en gelijkmatige afgifte.
De verdeelkom zit erg dicht tegen de 
werpschijf voor probleemloos werken op 
hellingen. Het doseerpunt ligt in het midden 
waardoor de kunstmest langzaam versnelt 
langsheen de schoepen in plaats van er door 
verpulverd te worden. 

Nieuw
ISOBUS
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A B

725-150-002
725-200-002
725-250-002
725-300-002
725-350-002
725-400-002

725-932-011
725-932-002-003
725-932-048-001
725-932-005-003
725-932-005-001
725-932-010-002
725-932-012-001
725-932-012-002
725-932-069
725-932-030
725-932-014
725-932-020
725-932-035
725-932-038-003
725-932-016
725-932-026-001
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725-932-002-003

725-932-011

725-932-005-003

725-932-030

725-932-012-001

725-932-016

Artikelcode Omschrijving Werk-
breedte m

Bakinhoud
liter

Eigen gewicht
kg 

10 - 18 760 270
10 - 18 1025 290
10 - 18 1300 310
10 - 18 1575 330
10 - 18 1850 350
10 - 18 2450 375

Afmetingen A B C
Centerliner SE1,5 1370 mm 1900 mm 930 mm
Centerliner SE2 1370 mm 1900 mm 1050 mm
Centerliner SE2,5 1370 mm 1900 mm 1170 mm
Centerliner SE3 1370 mm 1900 mm 1290 mm
Centerliner SE3,5 1370 mm 1900 mm 1410 mm
Centerliner SE4 1420 mm 2580 mm 1400 mm

CENTERLINER SE

Standaarduitvoering
• Hydraulische bediening van de dosering
• Roestvrijstalen schoepen en werpschijven, gepoedercoate doseerkommen
• Twee plaatzeven ø 20 mm
• Zeeffractiemeter voor het bepalen van de zeeffractie van de kunstmest
• Walterscheid koppelingsas (1 3/8” – 6 splines tractor zijde)

Bijzondere kenmerken en voordelen
• Twee van buiten naar binnen draaiende strooischijven: iedere werpschijf bedekt nagenoeg het volledige 

strooibeeld. Bij elke aansluitende werkgang wordt het samengestelde strooibeeld van de vorige werkgang 
nog eens overlapt. Op deze wijze wordt het totale strooibeeld dus gevormd door een viervoudig samengesteld 
strooibeeld.

• Strooibreedte van 10 tot 18 m, gemakkelijk instelbaar via het aftakastoerental.
• Roterende bodemschijf: de kunstmest wordt door de centrifugaalkracht naar de doseeropeningen gedwongen 

en wordt niet vermalen. De klepopening raakt hierdoor niet verstopt.
• Door de geringe bakbreedte past de strooier gemakkelijk onder de meeste silo’s. 

Nadere uitleg accessoires
• Centraside: kantstrooiset waarmee een scherp begrensd strooibeeld verkregen wordt op 2m rechts van de 

strooier. Aan de linkerkant van de strooier blijft het strooibeeld hetzelfde.
• Schijfafsluiter: set voor het afsluiten van één schijf bij het kantstrooien met de Centraside.
• Hydraulische schuinstelcilinder: voor het kantstrooien kan de Centerliner kunstmeststrooier schuin achter 

de tractor worden gesteld. Door deze schuinstelling wordt het samengestelde strooibeeld aan de kantzijde 
ingekrompen, waardoor de volledige gift hier in één werkgang aangebracht wordt.

• Carrier: met dit robuuste transportonderstel onder een Centerliner kunstmeststrooier wordt een getrokken 
combinatie verkregen. De bodemdruk wordt verlaagd doordat het totale gewicht over tractor en carrier wordt 
verdeeld. Dit heeft als grote voordeel dat ook met een kleinere tractor een grote hoeveelheid kunstmest kan 
worden meegenomen.

• Telespace koppelingsas: speciale koppelingsas die voor het aanspannen aan de tractor ruim 30 cm verder 
uitgetrokken kan worden, zonder uit elkaar te vallen. Dit geeft een vrije toegang voor het aansluiten van de 
diverse andere verbindingen.

Aandachtspunten
• De maximale werkbreedte is afhankelijk van verscheidene factoren. Raadpleeg de strooitabellen op onze website.
• Voor variabel strooien a.h.v. een strooikaart, neem contact met ons op om compatibiliteit met uw GPS monitor 

na te gaan.

Centerliner SE1,5
Centerliner SE2
Centerliner SE2,5
Centerliner SE3
Centerliner SE3,5
Centerliner SE4

Accessoires Centerliner SE
Hydraulische schuinstelcilinder voor kantstrooien
Mechanisch bediende kantstrooiset Centraside
Mechanisch bediende schijfafsluiter in combinatie met mechanisch bediende kantstrooiset Centraside
Afdekzeil SE voor SE2/SE2,5/SE3/SE3,5
Afdekzeil SE voor SE4 
Bowden kabel i.p.v. hydraulische bediening van de dosering
Opzetstuk schuin 265 liter
Tussenopzetstuk recht 275 liter
Veiligheidsbeugel met LED verlichting
Walterscheid Telespace koppelingsas met slipkoppeling i.p.v. standaard aftakas
Set draadagitators
Trekhaak
Geharde gepoedercoate schoepen i.p.v. RVS schoepen
RVS doseerkommen
2 Plaatzeven Ø 12 i.p.v. Ø 20 mm
Carrier incl. banden 400/60x15.5

Zeeffractiemeter

‘Nieuw design’ met versterkte koker 
vooraan, meer RVS delen en meer 
capaciteit

Nieuw
generatie 
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A B

720-200-002
720-250-002
720-300-002
720-400-002
720-500-002
720-600-002
720-700-002
724-200-002
724-250-002
724-300-002
724-400-002
724-500-002
724-600-002
724-700-002

720-932-019-001
720-932-019-002
720-932-019-003
720-932-019-004
720-932-019-005
720-932-002-001
720-932-048-002
720-932-017
724-932-047
720-932-004
720-932-005-001
720-932-005-002
720-932-010-002
720-932-006
720-932-014
720-932-034
720-932-038-004
720-932-038-003
724-932-039 
724-932-040
724-932-041
720-932-026-001

724-932-042
724-932-043

724-932-044
724-932-045
724-932-046
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724-932-047

721-932-032

720-932-005-002

720-932-002-001

720-932-004

721-932-023

724-932-047

Artikelcode Omschrijving Werk-
breedte m

Bakinhoud
liter

Eigen gewicht
kg

6 - 36 1200 460
6 - 36 1580 480
6 - 36 1900 490
6 - 36 2360 540
6 - 36 2730 570
6 - 36 3150 600
6 - 36 3650 640
6 - 36 1200 465
6 - 36 1580 485
6 - 36 1900 495
6 - 36 2360 545
6 - 36 2730 575
6 - 36 3150 605

v 6 - 36 3650 645

Afmetingen A B C
Centerliner SX2(e) 1600 mm 2580 mm 1105 mm
Centerliner SX2,5(e) 1600 mm 2580 mm 1185 mm
Centerliner SX3(e) 1600 mm 2580 mm 1265 mm
Centerliner SX4(e) 1600 mm 2850 mm 1340 mm
Centerliner SX5(e) 1600 mm 2850 mm 1430 mm
Centerliner SX6(e) 1600 mm 2850 mm 1530 mm
Centerliner SX7(e) 1600 mm 2850 mm 1640 mm

CENTERLINER SX / SXe

Bijzondere kenmerken en voordelen
• Twee van buiten naar binnen draaiende strooischijven voor een viervoudig samengesteld strooibeeld.
• Instelling strooibreedte m.b.v. wisseltandwielen: optimale aanpassing aan verschillende soorten kunstmest 

mogelijk, exacte instelling van de werkbreedte, eenvoudig verwisselbaar, strooibreedte van 6 tot 36 m.
• Hydraulische schuinstelcilinder: voor het afstrooien van de kanten kan de Centerliner kunstmeststrooier schuin 

achter de tractor worden gesteld. Door deze schuinstelling wordt het samengestelde strooibeeld aan de kant-zijde 
ingekrompen, waardoor de volledige kunstmestgift hier in 1 werkgang wordt opgebracht.

• EASYtronic regel- en doseersysteem (voor de SXe-versie): deze compacte computer met touchscreen en 
kleurenscherm is gekoppeld via CANbus met de besturingseenheid op de machine. Afhankelijk van de 
ingestelde waarden en rijsnelheid, regelt deze de dosering volledig automatisch. Alle details en alarmen 
worden gevisualiseerd op het scherm. Optioneel is de EASYtronic+ verkrijgbaar waarmee alles via Isobus wordt 
aangestuurd.

• Telespace koppelingsas (voor de SXe-versie): speciale koppelingsas die voor het aanspannen aan de tractor ruim 
30 cm verder uitgetrokken kan worden, zonder uit elkaar te vallen. Dit geeft een vrije toegang voor het aansluiten 
van de diverse andere verbindingen. 

Nadere uitleg accessoires
• Centraside: kantstrooiset waarmee een scherp begrensd strooibeeld op 2 m rechts van de strooier wordt 

verkregen. Aan de linkerkant van de strooier loopt het strooibeeld schuin af tot aan de volgende werkgang. De 
Centraside is zowel mechanisch als hydraulisch bedienbaar te verkrijgen.

• Mechanische of hydraulische schijfafsluiter: hulpmiddel voor het afsluiten van de linkerdoseerkom bij gebruik van 
een Centraside kantstrooiset.

• Met de hydraulische Centraside en schijfafsluiter is het mogelijk over te schakelen van volveldstrooien naar 
kantstrooien (en omgekeerd) zonder de tractorcabine te verlaten.

• Rijsnelheidskabel: hiermee kan het snelheidsignaal uit de tractorcomputer gebruikt worden.
• Magneetsensorset: snelheidsmeting d.m.v. een magneetsensor i.p.v. een codeschijf in combinatie met een 

wielsensor. Deze set kan ook gebruikt worden voor andere machines waarbij snelheidsmeting vereist is.
• GPS snelheidssensor: voor de meting van de snelheid wordt i.p.v. de wielsensorset een GPS sensor gebruikt. Deze 

sensor heeft als grote voordeel dat hij compact is, eenvoudig te plaatsen en te gebruiken is omdat deze geen 
speciale constructie nodig heeft. 

Aandachtspunten
• De maximale werkbreedte is afhankelijk van verscheidene factoren. Raadpleeg de strooitabellen op onze website.
• Voor variabel strooien a.h.v. een strooikaart, neem contact met ons op om compatibiliteit met uw GPS monitor na 

te gaan.

Centerliner SX2
Centerliner SX2,5
Centerliner SX3
Centerliner SX4
Centerliner SX5
Centerliner SX6
Centerliner SX7
Centerliner SX2e
Centerliner SX2,5e
Centerliner SX3e
Centerliner SX4e
Centerliner SX5e
Centerliner SX6e
Centerliner SX7e

Accessoires Centerliner SX(e)
Set tandwielen 22/13 i.p.v. standaardcombinatie 23/12 (540 t/min)
Set tandwielen 21/14 i.p.v. standaardcombinatie 23/12 (540 t/min)
Set tandwielen 20/15 i.p.v. standaardcombinatie 23/12 (540 t/min)
Set tandwielen 19/16 i.p.v. standaardcombinatie 23/12 (540 t/min)
Set tandwielen 18/17 i.p.v. standaardcombinatie 23/12 (540 t/min)
Mechanisch bediende kantstrooiset Centraside
Mechanisch bediende schijfafsluiter in combinatie met mechanisch bediende kantstrooiset Centraside
Hydraulisch bediende kantstrooiset Centraside incl. schijfafsluiter
Elektrisch bediende kantstrooiset Centraside incl. schijfafsluiter (voor SXe)
Afdraaiunit
Afdekzeil SX voor SX2,5/SX3(e)
Afdekzeil SX voor SX4/SX5/SX6/SX7(e)
Bowden kabel i.p.v. hydraulische bediening van de dosering
2 Plaatzeven fijn i.p.v. 2 draadzeven
Set van 2 draadagitators
Spatlappen aan de voorkant van de machine
RVS schoepen
RVS doseerkommen
EASYtronic LH5000 variabele dosering met ontgrendelingscode + adapter
Minderprijs EASYtronic+ (Isobus) i.p.v. EASYtronic excl. CCI200 Isobus scherm
EASYtronic+ (Isobus) i.p.v. EASYtronic incl. CCI200 Isobus scherm
Carrier incl. banden 400/60x15.5

MOGELIJKHEDEN TOT SNELHEIDSMETING:
Wielsensorset incl. codeschijf en sensor i.p.v. rijsnelheidskabel
GPS snelheidssensor i.p.v. rijsnelheidskabel

LOSSE SETS EASYtronic SNELHEIDSMETING:
Rijsnelheidskabel
Wielsensorset incl. codeschijf en sensor
GPS snelheidssensor

Standaarduitvoering
• SX: hydraulische bediening van de dosering
• SXe: EASYtronic elektronisch regel- en controlesysteem d.m.v. 

snelheidsmeting via rijsnelheidskabel
• Hydraulische schuinstelcilinder voor kantstrooien
• Slijtvaste geharde gepoedercoate schoepen en gepoedercoate 

doseerkommen
• RVS werpschijven
• Zeeffractiemeter voor afstemming met strooitabel
• Vanaf SX3(e): vensters in opzetranden
• Walterscheid koppelingsas met slipkoppeling (1 3/8” -6 splines 

tractorzijde), Telespace uitvoering voor SXe
• 1 Set wisseltandwielen 23/12
• 2 Draadzeven
• LED verlichting
• Extra grote RVS spatschermen ter bescherming van de tractor

‘Nieuw design’ met EASYtronic 
elektronica, elektrische bediening en 
full open-top afdekzeil 

Nieuw
generatie 

4
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C

A B

728-200-002
728-250-002
728-300-002
728-400-002
728-500-002
728-600-002
728-700-002

728-932-019-001
728-932-019-002
728-932-019-003
728-932-019-004
728-932-019-005
728-932-002-001
728-932-047
728-932-004
728-932-005-001
728-932-005-002
728-932-006
728-932-014
728-932-034
728-932-038-004
728-932-039
728-932-040
728-932-041

728-932-042
728-932-043

728-932-044
728-932-045
728-932-046

6

728-932-002-001

728-932-005-002

728-932-006

728-932-004

728-932-038-004

Tulip CCI-200

Artikelcode Omschrijving Werk-
breedte m

Bakinhoud
liter

Eigen gewicht
kg 

6 - 36 1200 545
6 - 36 1580 565
6 - 36 1900 575
6 - 36 2360 625
6 - 36 2730 655
6 - 36 3150 685
6 - 36 3650 705

Afmetingen A B C
Centerliner SXi2 1600 mm 2580 mm 1105 mm
Centerliner SXi2,5 1600 mm 2580 mm 1185 mm
Centerliner SXi3 1600 mm 2580 mm 1265 mm
Centerliner SXi4 1600 mm 2850 mm 1340 mm
Centerliner SXi5 1600 mm 2850 mm 1430 mm
Centerliner SXi6 1600 mm 2850 mm 1530 mm
Centerliner SXi7 1600 mm 2850 mm 1640 mm

CENTERLINER SXi

Standaarduitvoering
• EASYtronic elektronisch regel- en controlesysteem d.m.v. snelheidsmeting via rijsnelheidskabel
• Geïntegreerde weegbok
• Hydraulische schuinstelcilinder voor kantstrooien
• 1 Set wisseltandwielen 23/12
• Slijtvaste geharde gepoedercoate schoepen
• RVS doseerkommen en werpschijven
• 2 Draadzeven
• Zeeffractiemeter voor afstemming met de strooitabel
• LED verlichting
• Vanaf SXi3: vensters in opzetranden
• Extra grote RVS spatschermen ter bescherming van de tractor
• Walterscheid Telespace koppelingsas met slipkoppeling (1 3/8” - 6 splines tractorzijde) 

Bijzondere kenmerken en voordelen
•  EASYtronic regel en doseersysteem: deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm is gekoppeld 

via CANbus met de besturingseenheid op de machine. Afhankelijk van de ingestelde waarden, rijsnelheid en 
de geïntegreerde weegbok, regelt deze de dosering volledig automatisch. Alle details en alarmen worden 
gevisualiseerd op het scherm. Optioneel is de EASYtronic+ verkrijgbaar waarmee alles via Isobus wordt 
aangestuurd.

• Rijsnelheidskabel: hiermee kan het snelheidsignaal uit de tractorcomputer gebruikt worden.
• Geïntegreerde weeginstallatie waarmee tijdens het strooien de gewichtsafname van de kunstmestvoorraad wordt 

geregistreerd en de dosering wordt bepaald. Het met de weeginstallatie verbonden elektronische regelsysteem 
regelt de klepstand. Ook bij variaties in o.a. de rijsnelheid blijft de opgebrachte hoeveelheid kunstmest per hectare 
constant en gelijk aan de geprogrammeerde hoeveelheid.

• Afdraaiproef is niet nodig.
• Zeer nauwkeurige strooihoeveelheid per hectare.
• Telespace koppelingsas: speciale koppelingsas die voor het aanspannen aan de tractor ruim 30 cm verder 

uitgetrokken kan worden, zonder uit elkaar te vallen. Dit geeft een vrije toegang voor het aansluiten van de 
diverse andere verbindingen. 

Nadere uitleg accessoires
• EASYtronic LH5000 variabele dosering met ontgrendelingscode + adapter: met deze optie kan de EASYtronic 

computer gekoppeld worden met een GPS computer die de dosering plaatsspecifiek regelt aan de hand van een 
GPS kaart.

• EASYtronic+ Isobus exclusief CCI-200 display: indien de tractor reeds voorzien is van een (geïntegreerd) Isobus 
display.

• EASYtronic+ Isobus inclusief CCI 200 display: volledige set om een tractor te voorzien van een Tulip CCI200 Isobus 
display. Voor meer info over de CCI apps, gelieve met ons contact op te nemen.

• Wielsensorset: hiermee kan het snelheidsignaal gemeten worden op een tractor die niet voorzien is van een 
7-polige ISO stekker.

• GPS snelheidssensor: voor de meting van de snelheid via een GPS sensor.
 
Aandachtspunten
• De maximale werkbreedte is afhankelijk van verscheidene factoren. Raadpleeg de strooitabellen op onze website.
• Voor variabel strooien a.h.v. een strooikaart, neem contact met ons op om compatibiliteit met uw GPS monitor na 

te gaan.

Centerliner SXi2
Centerliner SXi2,5
Centerliner SXi3
Centerliner SXi4
Centerliner SXi5
Centerliner SXi6
Centerliner SXi7

Accessoires Centerliner SXi
Set tandwielen 22/13 i.p.v. standaardcombinatie 23/12 (540 t/min)
Set tandwielen 21/14 i.p.v. standaardcombinatie 23/12 (540 t/min)
Set tandwielen 20/15 i.p.v. standaardcombinatie 23/12 (540 t/min)
Set tandwielen 19/16 i.p.v. standaardcombinatie 23/12 (540 t/min)
Set tandwielen 18/17 i.p.v. standaardcombinatie 23/12 (540 t/min)
Mechanisch bediende kantstrooiset Centraside SXi
Elektrisch bediende kantstrooiset Centraside incl. schijfafsluiter
Afdraaiunit
Afdekzeil SXi voor SXi2,5/SXi3
Afdekzeil SXi voor SXi4/SXi5/SXi6/SXi7
2 Plaatzeven fijn i.p.v. 2 draadzeven
Set van 2 draadagitators
Spatlappen aan de voorkant van de machine
RVS schoepen
EASYtronic LH5000 variabele dosering met ontgrendelingscode + adapter
Minderprijs EASYtronic+ (Isobus) i.p.v. EASYtronic excl. CCI200 Isobus scherm
EASYtronic+ (Isobus) i.p.v. EASYtronic incl. CCI200 Isobus scherm

MOGELIJKHEDEN TOT SNELHEIDSMETING:
Wielsensorset incl. codeschijf en sensor i.p.v. rijsnelheidskabel
GPS snelheidssensor i.p.v. rijsnelheidskabel

LOSSE SETS EASYtronic SNELHEIDSMETING:
Rijsnelheidskabel
Wielsensorset incl. codeschijf en sensor
GPS snelheidssensor

Wisseltandwielen

Geïntegreerde

weegbok

‘Nieuw design’ met EASYtronic 
elektronica, elektrische bediening, full 
open-top afdekzeil en geïntegreerd 
weegsysteem
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C

A
D

B
E

729-700
729-900

729-932-050
729-932-051
729-932-052
729-932-054

729-932-055
729-932-056
729-932-064
729-932-070
729-932-071
729-932-065
729-932-057
729-932-058
729-932-066
729-932-059
729-932-060
729-932-061
729-932-067
729-932-062
729-932-063

729-932-068 

729-932-072
729-932-073
729-932-074

6

729-932-052

729-932-056

729-932-064

729-932-060

729-932-067

729-932-063

Artikelcode Omschrijving Bakinhoud
liter

Eigen gewicht
kg 

7000 3500
9000 3700

Afmetingen A B C D E 
Centerliner Cargo 7000 5075 mm 2700 mm  2900 mm                3000 mm 2500 mm
Centerliner Cargo 9000 5075 mm 2700 mm  3270 mm 3000 mm 2500 mm

CENTERLINER CARGO

Standaarduitvoering
• Eindloze, olie- en vet bestendige 3 laags band
• Bak volledig vervaardigd uit RVS
• Automatische niveau regeling in de strooier
• Chassis voorbereid voor het weegsysteem
• Zware 10-bouts assen, hydraulisch geremd
• Anti-brug vorming bak
• Hydraulisch aangedreven transportband
• Mechanische aandrijving van de strooier
• Walterscheid koppelingsas (1 3/8” – 6 splines tractor zijde)
• Vensters in de bak
• Voorzieningen voor de verlichting en aangebrachte reflectoren
• Universeel chassis in grijs (RAL 7021)
• Drie-punt ophanging aan achterzijde voor ophanging strooier
• Wordt standaard geleverd zonder banden (hiernaast afgebeeld met Alliance 28L/26, zie accessoirelijst) 

Bijzondere kenmerken en voordelen
•  Vlakke, brede band die op lage snelheid een hoog rendement kan halen
• Schuine opvoerband met een hoog rendement en voorzien van meenemers
• Voor een goede doorstroom draait de schuine opvoerband sneller dan de vlakke aanvoerband

Centerliner Cargo 7000
Centerliner Cargo 9000

Accessoires Centerliner Cargo
TEGEN MEERPRIJS LEVERBARE EXPORT UITVOERINGEN
PVG uitvoering België, uitgerust met handrem en achterbumper en oranje LED zijmarkering, keuringsklaar
TÜV 25 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde as en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde as en TÜV trekoog, inclusief keuring
Homologatie uitvoering Frankrijk, uitgerust met handrem en vast DIN trekoog, keuringsklaar

RVS bak i.p.v. metalen gecoate bak 
Afdekzeil hydraulisch te openen
Kunststof spatborden (standaard bij optie TUV 40 km)
45° Opvoerband voor vulling strooier
Strooitafel met twee grote strooischotels
Plaatzeven in de bak
Hydraulisch bediende steunpoot met handpomp
Geperforeerd bordes met trap
Automatisch centraal smeersysteem SKF
Werklampen op de bak     per lamp
Kogeltrekoog Scharmüller/ Sauerman 80mm
Voorbereiding voor loadsensing 
Elektronische weeginrichting met LCD scherm
Printer voor weeginrichting
EASYtronic regel- en doseer systeem

Tegen meerprijs leverbare banden 
Alliance 28L26 330 HD 16 PL per 2
ANDERE BANDEN OP AANVRAAG

Type strooier voor achteraanbouw
Centerliner SX Basis
Centerliner SXe Basis
Centerliner SXi Basis

Modulair

Nieuw



64 www.tulipindustries.com 65

2.3224.0149.0
2.3224.0148.0
2.3224.0159.0
2.3224.0158.0
2.3225.1493.0
2.3225.1494.0
2.3225.1498.0
2.3225.1499.0

760-020-022
760-020-033
760-020-044
760-020-058
760-020-062
760-020-063
760-020-073

1.1699.0127.0
1.1699.0128.0
1.1699.0111.0
1.1699.0112.0
1.1699.0124.0
1.1699.0125.0
1.1699.0122.0
1.1699.0123.0
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Artikelcode

Artikelcode

Artikelcode

TANDWIELSETS

Schoepen tbv Centerliner
Schoep SE RVS links
Schoep SE RVS rechts
Schoep SE gehard links
Schoep SE gehard rechts
Schoep SX / SXi gehard links
Schoep SX / SXi gehard rechts
Schoep SX / SXi RVS links
Schoep SX / SXi RVS rechts

Onderdelen tbv Multidisc
Schijf Ø 510x5 mm 5-gaats gekarteld
Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld
Schijf Ø 610x6 mm 5-gaats gekarteld
Schijf Ø 560x6 mm 5-gaats gekarteld XL Vario
Schijf Ø 510x5 mm 5-gaats gekarteld economy model
Schijf Ø 560x5 mm 5-gaats gekarteld economy model
Tand compleet V4 met hoge vleugel

ONDERDELEN ROTERRA, MULTIDISC EN CENTERLINER

ONDERDELEN LOSSE LEVERING

Gescherpte schijven

Tanden tbv Roterra
Tand links Roterra 25-serie
Tand rechts Roterra 25-serie
Tand links Roterra 35/45/55(s)-serie
Tand rechts Roterra 35/45/55(s)-serie
Tand links Roterra 55(s)-serie
Tand rechts Roterra 55(s)-serie
Mestand links Roterra 35/45/55(s)-serie
Mestand rechts Roterra 35/45/55(s)-serie

Aandrijfkast Roterra Aandrijfkast Centerliner SX

Tandwielset Toerental Toerental Artikelnummer
540 t/min 1000 t/min

Roterra 252/302-25 C en 252/302-25
17-18/18-17 264/296 487/-- 1.1699.0562.8
16-19/19-16 236/333 437/-- 1.1699.0568.8
15-20/20-15 210/373 389/-- 1.1699.0560.8
14-21/21-14 187/420 346/-- 1.1699.0566.8
13-22/22-13 ---/474 306/-- 1.1699.0570.8
12-23/23-12 ---/537 270/-- 1.1699.0564.8

Roterra 302-35
17-18/18-17 237/265 438/-- 1.1699.0562.8
16-19/19-16 211/298 391/-- 1.1699.0568.8
15-20/20-15 186/333 348/-- 1.1699.0560.8
14-21/21-14 168/376 310/-- 1.1699.0566.8
13-22/22-13 ---/423 274/-- 1.1699.0570.8
12-23/23-12 ---/480 242/-- 1.1699.0564.8

Roterra 302/352/402/452-45 en 352/452-55
17-18/18-17 -- 241/270 1.1699.0532.8
16-19/19-16 -- 215/303 1.1699.0538.8
15-20/20-15 -- 191/340 1.1699.0530.8
14-21/21-14 -- 170/382 1.1699.0536.8
12-23/23-12 -- ---/489 1.1699.0534.8

Roterra 302/402/502/602-55
21-22/22-21 -- 243/267 1.1699.0572.8
20-23/23-20 -- 222/293 1.1699.0574.8
19-24/24-19 -- 202/322 1.1699.0575.8
18-25/25-18 -- 184/354 1.1699.0576.8
17-26/26-17 -- 167/390 1.1699.0577.8
16-27/27-16 -- ---/430 1.1699.0578.8

Roterra 502/602-45/55 H
17-18 -- 418/-- 1.1699.0562.8
16-19 -- 373/-- 1.1699.0568.8
15-20 -- 332/-- 1.1699.0560.8
14-21 -- 296/-- 1.1699.0566.8
13-22 -- 262/-- 1.1699.0570.8
12-23 -- 231/-- 1.1699.0564.8

Tandwielset Toerental Toerental Toerental Artikelnummer
540 t/min 750 t/min 1000 t/min

Centerliner SX / Centerliner SXe
12-23/23-12 282/1035 391/- 522/- 2.3217.0027.1
13-22/22-13 319/914 443/- 591/- 2.3217.0029.1
14-21/21-14 360/810 500/- 667/- 2.3217.0031.1
15-20/20-15 405/720 563/1000 750/- 2.3217.0033.1
16-19/19-16 455/641 632/891 842/- 2.3217.0035.1
17-18/18-17 510/572 708/794 944/1059 2.3217.0037.1

TANDWIELSETS MET TOERENTALLEN

Tanden gehard in 5 zones voor extra 
taaiheid en verlengde levensduur. 
Bovenaan zijn ze extra taai. Hoe 
verder naar beneden, hoe harder 
het materiaal wordt. Hierdoor is 
de Tulip druppeltand extra goed 
bestand tegen slijtage en tegelijk 
taai genoeg voor extreem zware 
omstandigheden.
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7

COMPLETE ROLLEN LOSSE LEVERING

Type
Open rol 440 
artnr

Open rol 520 
artnr

Open rol V-vorm 
440 artnr

Pakkerrol 430 
artnr

Pakkerrol 500 
artnr

ROTERRA 252-25 (C) 799-025-002-002 799-025-004-001 799-025-005-001

ROTERRA 302-25 (C)/35/45/55 799-030-002-003 799-030-003-002 799-030-009-001 799-030-004-001 799-030-005-001

ROTERRA 352-45/55 799-035-002-002 799-035-003-002 799-035-005-001

ROTERRA 402-45/55 799-040-003-003 799-040-005-001

ROTERRA 452-45/55 799-045-003-002 799-045-005-001

ROTERRA 502-55 799-050-002-002 799-050-003-003 799-050-005-001

ROTERRA 602-55 799-060-002-002 799-060-005-001

ROTERRA 502-45 H/55 H 799-050-002-003 799-050-003-004 799-050-005-002

ROTERRA 602-45 H /55 H 799-060-002-003 799-060-003-002 799-060-005-002

MULTITERRA 300 799-030-002-003 799-030-003-002 799-030-009-001 799-030-004-001 799-030-005-001

MULTITERRA 350 799-035-002-002 799-035-003-002 799-035-005-001

MULTITERRA 400 799-040-003-003 799-040-005-001

MULTITERRA 400 H 799-040-002-002 799-040-005-002

MULTITERRA 500 H 799-050-002-003 799-050-005-002

MULTITERRA 600 H 799-060-002-003 799-060-003-002 799-060-005-002

MULTIDISC 180 799-018-002-001 799-018-005-001

MULTIDISC 200 799-020-002-001 799-020-003-001 799-020-005-001

MD 250/XL VARIO (-S) 799-025-002-001 799-025-003-001 799-025-005-001

MD 300/XL/XXL/XL VARIO (-S) 799-030-002-001 799-030-003-001 799-030-005-001

MD 350/XL/XXL/XL VARIO (-S) 799-035-002-001 799-035-003-001 799-035-005-001

MD 400/XL/XXL/XL VARIO (-S) 799-040-003-001 799-040-005-001

MD 450/XL/XXL 799-045-003-003 799-045-005-001

MD 500 XXL 799-050-003-002 799-050-005-001

MD 400 H/XLH/XXLH 799-040-002-001 799-040-003-002 799-040-005-002

MD 450 H/XLH/XXLH 799-045-002-001 799-045-003-001 799-045-005-002

MD 500 H/XLH/XXLH 799-050-002-001 799-050-003-001 799-050-005-002

MD 600 H/XLH/XXLH 799-060-002-001 799-060-003-001 799-060-005-002

MD 650 XLH 799-065-003-001 799-065-005-001

MD 700 H/XLH/XXLH 799-070-002-001 799-070-003-001 799-070-005-001

MD 800 XXLH 799-080-003-001 799-080-005-001

MD 900 H/XLH 799-090-002-001 799-090-003-001 799-090-005-001

MD 900 XXLHT 799-090-003-002 799-090-005-002

MD 1000 XXLHT 799-100-003-001 799-100-005-001

MD 1200 XXLHT 799-120-003-001 799-120-005-001

MULTIVATOR 300 799-030-002-001 799-030-003-001 799-030-005-001

MULTIVATOR 350 799-035-002-001 799-035-003-001 799-035-005-001

MULTIVATOR 400 799-040-003-001 799-040-005-001

Pakkerrol 600 
artnr

Sterpakkerrol 440 
artnr 

Ringrol 600 
artnr

Groefpakkerrol 800 
artnr

Dubbele open rol 
520/440 artnr

Dubbele ringrol 
600/600 artnr

799-025-008-001

799-030-006-001 799-030-008-001

799-035-006-001

799-040-006-001

799-045-006-002

799-050-006-002

799-060-006-002

799-050-006-001

799-060-006-001

799-030-006-001

799-035-006-001

799-040-006-001

799-050-006-001

799-060-006-001

799-020-007-001

799-025-006-001 799-025-007-001 799-025-011-001 799-025-013-004 799-025-012-001

799-030-006-001 799-030-007-001 799-030-011-001 799-030-013-001 799-030-012-001

799-035-006-001 799-035-007-001 799-035-011-001 799-035-013-006 799-035-012-001

799-040-006-001 799-040-007-001 799-040-011-001 799-040-013-001 799-040-012-001

799-045-006-002 799-045-007-002 799-045-011-002 799-045-013-001 799-045-012-001

799-050-006-002 799-050-007-002 799-050-011-002 799-050-013-002 799-050-012-001

799-040-006-002 799-040-007-002 799-040-013-002 799-040-012-002

799-045-006-001 799-045-007-001 799-045-013-002 799-045-012-002

799-050-006-001 799-050-007-001 799-050-013-001 799-050-012-002

799-060-006-001 799-060-007-001 799-060-013-001 799-060-012-001

799-065-006-001 799-065-007-001 799-065-013-001 799-065-012-001

799-070-006-001 799-070-007-001 799-070-013-001 799-070-012-001

799-080-006-001 799-080-007-001 799-080-013-001 799-080-012-001

799-090-006-001 799-090-007-001 799-090-013-001 799-090-012-001

799-090-006-002 799-090-007-002 799-090-013-002 799-090-012-002

799-100-006-001 799-100-007-001 799-100-013-001 799-100-012-001

799-120-006-001 799-120-007-001 799-120-013-001 799-120-012-001

799-030-006-001 799-030-007-001 799-030-011-001 799-030-013-001 799-030-012-001

799-035-006-001 799-035-007-001 799-035-011-001 799-035-013-006 799-035-012-001

799-040-006-001 799-040-007-001 799-040-011-001 799-040-013-001 799-040-012-001
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