loofklapper KBG 1550/1800
T ECHNISCHE

GEGEVENS

KBG 1550

werkbreedte (mm)
1.530
gewicht (kg)
783
aantal klepels
48
aantal messen
4
pto-toeren (rpm)
1.000
benodigd vermogen vanaf (pk)
80

T ECHNISCHE

GEGEVENS

KBG 1800

werkbreedte (mm)
1.800
gewicht (kg)
945
aantal klepels
56
aantal messen
6
pto-toeren (rpm)
1.000
benodigd vermogen vanaf (pk)
85
Met de MacLouis® loofklapper KBG 1550/1800 kiest u voor een robuuste en
stabiele machine die uien, zilveruien, witlof, wortelen en rode bieten snel en efficiënt kan klappen. Geen wonder: met de MacLouis® KBG 1550/1800 kiest u voor
equipment van hoge kwaliteit en duurzaamheid. Voor de loofklapper laat zich dat
onder meer vertalen in de volgende kenmerken:
• een zeer goede loofopzuiging
• hoge capaciteit
• een goed klapresultaat door de toepassing van zowel een klepelas als
horizontaal draaiende messen
• uitstekende zijdelingse loofafvoer door middel van een vijzel
• goede bodemvolging door de diepteregeling met stikstofgevulde accumulator
• stabiliteit door dieptewielen tussen de rijen

Klepelas én horizontaal draaiende messen

en optioneel:
• proportionele diepteregeling.
De frequentie voor onderhoud is laag. Vanzelfsprekend kan het onderhoud door
onze experts worden uitgevoerd. Dát, gevoegd bij de hoge kwaliteit en de duurzaamheid van het materiaal, leidt tot lange gebruiksduur én een hoge restwaarde.

Laat u zich deskundig informeren bij de experts van:
Proportionele diepteregeling

LOUIS VERBURG BV
De Weel 1
Postbus 7, 4306 ZG Nieuwerkerk
Tel. 0111 - 642240, fax 0111 - 644270
www.louisverburg.nl, info@louisverburg.nl

rooimachine MLR 1500/1800
T ECHNISCHE

GEGEVENS

MLR 1500

werkbreedte (mm)
rooimatsteek (Ø, mm)
gewicht (kg)
pto-toeren (rpm)
voorwielen
achterwielen
verstelbare klopper
T ECHNISCHE

GEGEVENS

1.355
42
1.160
540
2/400-8
2/500-8
ja, 2e mat
MLR 1800

werkbreedte (mm)
rooimatsteek (Ø, mm)
gewicht (kg)
pto-toeren (rpm)
voorwielen
achterwielen
verstelbare klopper
De MacLouis® rooimachine MLR 1500/1800 biedt u dé duurzame oplossing voor
het rooien van plant- en zaaiuien. Met de MacLouis® Rooimachine MLR 1500/
1800 kiest u voor equipment van hoge kwaliteit en duurzaamheid. Dat laat zich
onder meer vertalen in de volgende kenmerken:
•
•
•
•

een robuuste machine door onder meer de zware hoofdbalk
probleemloze invoer door de grote schijven (Ø 65 cm)
werkgemak door drie gemakkelijk wisselbare snelheden van de rooimat
uitstekende droging van de uien door de mogelijkheid een optimaal zwad te
maken met de verstelbare, bodemvolgende sledes
• een optimaal aangedrukt bed door de aandrukrol met schraper
• stabiliteit door een uitgekiende positionering van de wielen achteraan
• geen vastzittende uien door de tegendraaiende as op de achterste mat
en optioneel:
•
•
•
•
•
•
•

Hydraulische zwadverlegger

verzamelklep
hydraulische zwadverlegger
beitelset in plaats van de rooias
verstelbare klopper voor de eerste mat
automatische smering van de rooias
verbreding van de hoofdbalk
verlichting

De frequentie voor onderhoud is laag. Vanzelfsprekend kan het onderhoud door
onze experts worden uitgevoerd. Dát, gevoegd bij de hoge kwaliteit en de duurzaamheid van het materiaal, leidt tot lange gebruiksduur en een hoge restwaarde.
Laat u zich deskundig informeren bij de experts van:
Verzamelklep

LOUIS VERBURG BV
De Weel 1
Postbus 7, 4306 ZG Nieuwerkerk
Tel. 0111 - 642240, fax 0111 - 644270
www.louisverburg.nl, info@louisverburg.nl

1.655
42
1.290
540
2/400-8
2/500-8
ja, 2e mat

