WORTELSNIJDER

MET DIVERSE OPTIES ZOALS SCHUINSNIJFRAME,
GRONDSCHUIFJES, AANAARDSCHIJF EN GRONDBOOR

KISTENTRANSPORTWAGENS
Met een kistentransportwagen kunnen op een efficiënte manier
volle en lege kisten vervoerd worden. Het wisselen van volle en
lege kisten neemt weinig tijd in beslag zodat de plukprestatie
maximaal is.

KISTENWAGEN

MET SCHAARCONSTRUCTIE

Met de kistenwagen met schaarconstructie wordt in één handeling de kistenwagen hydraulisch naar de hoogwerker getrokken
en vervolgens omhoog gebracht zodat de rollenbanen gelijk
zijn van niveau. De volle kisten rolt men dan eenvoudig naar de
kistenwagen, en de lege kisten naar de hoogwerker.

KISTENWAGEN
Het standaard rechte mes op de achterbalk wordt
gebruikt in de “slepende” stand om de machine in
balans te houden.

STANDAARD

Bij de kistenwagen Standaard dient de hoogwerker voorzien te
zijn van een hydraulisch lossysteem
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Wortelsnijder met schuinsnijframe,
wielstel en gewichtendrager.
Aanaardschijf

Agri-Com uit Langbroek brengt
een aantal producten op de markt
Snijkouter

2 delige grondschuivenset

die speciaal zijn vervaardigd voor
de inzet in de fruitsector.

Producten waarmee de fruitteler
makkelijker, efficienter en

FRUITDOMPELAAR MOBY DICK
Plantgatboor

Woelmessen

Met deze PLC -gestuurde dompelaar kunnen 5 bakken gelijktijdig worden gedompeld.
Wordt de PLC geactiveerd, dan zakken de bakken onder water, blijven een ingestelde
tijd onder, om weer boven water te komen en uit te lekken.

arbeidsvriendelijker kan werken.

Aspecten die vandaag de dag
steeds belangrijker worden.

ONYX

TITAN

De Onyx is een breed inzetbare machine, geschikt voor alle
soorten aanplant. Standaard is de Onyx uitgevoerd met een
3 cilinder dieselmotor.
Tevens is de Onyx elektrisch aangedreven te leveren.

Afhankelijk van de wensen kan de Onyx
uitgebreid worden met:
1

Hydraulische hoogte en breedteverstelling

Tijdens de oogst kan er met 4 mensen geplukt worden en
passen er 3 voorraadbakken op de rollenbanen.

2

Hydraulisch kistenlossysteem

3

Kistentransportwagen

De Onyx is standaard uitgerust met snel-en kruipgang
in combinatie met automatisch sturen.

4

Hydraulisch aangedreven compressor

5

Schaarconstructie (tot 3 meter werkhoogte)

6

Wegtransport

De Titan is een volledig elektrisch aangedreven machine.
Eén van de voordelen is dat men werkt zonder hinder van geluid,
trillingen en uitlaatgassen.
De Titan is 4-wiel aangedreven, 4- wiel gestuurd en vierkant
gespert en heeft elektronische snelheidsregeling tot 10.3 km/u.
De Titan is uitgevoerd met tractiecontrole en speedcontrole.
De Titan heeft een ingebouwde accu -conditiemeter en een
ingebouwde elektronische lader op 220 Volt. Lengte van de
machine is 4.40 meter.
Werkhoogte is variabel van 1 tot 3 meter en de spoorbreedte is
verstelbaar van 140-170 cm.
Weinig onderhoud en zeer lage “brandstofkosten”.

Bedieningskast voorzijde en achterzijde
met dubbele start - stop

Het ultrasoon-stuursysteem “leest”
de bomenrij en zorgt dat de Titan
automatisch stuurt.

ORION
De Orion is een zeer complete machine die
uitgevoerd is met een 4 cilinder Kubota dieselmotor.
Met de 4 banden aan de voorzijde en de 4 banden
aan de achterzijde kan er onder bijna alle omstandigheden mee gewerkt worden.
De 8 banden worden allen aangedreven en kunnen,
indien nodig, elektrisch gespert worden.
Het ultrasone stuursysteem in combinatie met een

Hydraulisch lossysteem

kruipsnelheid en een start-stop knop op de vooren achterzijde verzekert u van een zo hoog mogelijke
werkprestatie.
De Orion is standaard uitgevoerd met een schaarconstructie die het werkplateau kan brengen van
100-300 cm, en de loopplateaus zijn hydraulisch
uitschuifbaar.
Openklapbare voor-en achterbeugels en opstaptreden maakt de Orion zeer gebruiksvriendelijk.

Het ultrasoon-stuursysteem “leest” de bomenrij
en zorgt dat de Orion automatisch stuurt.

