L ANDBOUW

impor teur van Har lander asper gebewer kingsmachine s

Harlander aspergebewerkingsmachines

Asperge beddenfrees, type SDF-168 en SDF-158 (S)
• De beddenafstand is variabel vanaf 1,65, 1,75 en 1,90 mtr.
afhankelijk van het type
• Geschikt voor alle bodemtypes
• Zeer hoge doorgang voor hoge bedden opbouw
• De SDF beddenfrees vormt stabiele en brede bedden
• Goede verkruimeling door de nieuw ontwikkelde rotor met
3-rijige spiraalvormige beitel montage
• Rotordoorsnee tot 1000 mm. (type SDF158-S 920 mm.)
• Gepatenteerde beitels (15 stuks per rotor), verstelbaar en
draaibaar (optioneel: gecoat)
• Aandrijving van de rotoren over tandwielen d.m.v. transmissie,
dubbel gelagerd, PTO 1000 t/min
• Transmissie met rustige loop en gering benodigd vermogen
• Een lange bedden afstrijkplaat van hoogwaardige kunststof
• Versterkte frames voor alle types
• Cultivatortanden links en rechts achter (optioneel leverbaar
t.b.v. de voorzijde)
• Traploos instelbare grote steunwielen (205/60R15)
• Aftakas met nokkenkoppeling standaard
• Voor tractoren tot 180 pk
• Eigen gewicht circa 2.350 of 1.690 kg
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L A N D B O U W

Het persoonlijke contact en de omgang met klanten staat zowel voor Harlander als voor Vohamij Heythuysen B.V.
voorop. Kwaliteit is ons motto. Met het Harlander leveringsprogramma voor de aspergeteelt hebben we voor de
Benelux het volgende te leveren:

V O H A M I J

De firma Harlander Landtechnik GmbH is een Duits familiebedrijf dat sinds 1991 ervaring heeft met de verkoop
en service van machines geschikt voor de aspergeteelt techniek. Met deze ruime ervaring hebben ze hun kennis
gebruikt voor het construeren en fabriceren van aspergebewerkingsmachines. Het grote doel was om vanuit de
praktijk de betrouwbaarheid van de machines te verhogen en verdere specifieke klantwensen in te vullen.
Onder het motto “Deutsche Gründlichkeit” hebben ze topproducten op de markt gezet.

L ANDBOUW
Asperge frontfrees, type FF-130 M
• Werkbreedte 1,30 mtr.
• 3-puntsophanging voor zowel voor- als
achtermontage
• Grote mechanisch verstelbare wielen voor
een precieze dieptebepaling
• 7 rotorschijven met een goede overlapping
van de messen
• Een zwaar gelagerd aandrijfwerk
• Zijaandrijving d.m.v. tandwielkast

• Aftakas met slipkoppeling
• Variabel verstelbare glijsloffen
• Voor tractoren tot 150 pk
• Gewicht: ca. 700 kg
Optioneel:
• Diepteverstelling van de steunwielen
d.m.v. spindel
• Aanaardschijven

Asperge loofhakselaar, type MPS

• Een 3-punt aansluiting voor zowel
front- als achtermontage
• Mechanisch verstelbaar in breedte
van 0,35 - 2,00 mtr.
• Frame gefabriceerd uit kokerprofiel
120 x 120 x 6 mm
• Schijfdoorsnee 810 mm
• De hoekverstelling gebeurt d.m.v.
een gatenkrans
• Een zware lagering van de draaiende delen
• Schijven glad of getand naar keuze
Optioneel:
• 8 cultivatortanden (tegen meerprijs)

Optioneel:
• Diepte-instelling door steunwielen
hydraulisch bedienbaar

Interesse of
meer informatie?

Voor technische vragen of
een prijsstelling kunt u vragen naa
r een van
onze vertegenwoordigers :
Aschwin Ramaekers
a.ramaekers @vohamij.nl
Edwin van Dijk
e.v.dijk@ vohamij.nl
Dré Thiesen
a.thiesen @vohamij.nl
Verkoop via onze afdeling
landbouw : 0475 -491100
of
via verkoop@ vohamij.nl

DIRECT EN PERSOONLIJK
Verkoop of verhuur via afdeling landbouw: 0475-491100 of via verkoop@vohamij.nl

WWW.VOHAMIJ.NL

L A N D B O U W

Asperge schijvenploeg, type SP 810

• Alleen geschikt voor frontaanbouw
• Gevraagd trekkervermogen 50-70 Kw
• Eigen gewicht 748 kg
V O H A M I J

• 36 klepels met gepatenteerde plaatsing
om het optimaal hakselen van aspergeloof
te bewerkstelligen
• Werkbreedte 150 cm
• Aandrijving 1000 (t/min)
• Overbrenging d.m.v. 5 riemen
• Uitgevoerd met vrijloop
• Rotorhuis geproduceerd van 10 mm staal
• Rotor doorsnede van rond 219 mm
• Hydraulisch gestuurde opening van de klep

