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Aanvullend geschroefd, geharde en slijtage 

bestendige staalplaat in het interieur van de 

behuizing

De behuizing van dubbele 

beplating van hoge kwaliteit

Oppak-bescherm stang 

(optioneel)

Hydraulisch openen/sluiten van de klep

Speciale tegenmessen, 

aangebracht in twee rijen 

over de gehele werkbreedte

De ronde slee, versterkt met gehard en 

slijtage bestendig plaatstaal maakt het 

werken in beide richtingen mogelijk, 

(naar voren en naar achteren)

Automatische spanning van 

de riemen

Instelbare werkhoogte

Bescherming met een rubber 

gordijn

Bosbouw klepelmaaier light
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Werkbreedte (cm)

Aantal riemen (stuks)

Aantal toeren (min-1)

Aantal hamerklepels (stuks)

Tractorvermogen (kW)

Tractorvermogen (PK)

Gewicht machine (kg)

Bosbouw klepelmaaier light

• De speciaal ontworpen hamers voor hout maken een 

beter fijnhakken mogelijk, tegelijkertijd bestaat ook de 

mogelijkheid van universeel gebruik van de klepelmaaier.

• Door het hydraulisch openen/sluiten van de klep kan men 

met de rotor heel dicht bij struiken en bomen komen.

• De behuizing van dubbele beplating van hoge kwaliteit 

geeft de machine constructief robuustheid en 

duurzaamheid.

• Een rustige werking wordt bereikt door een elektronisch 

uitgebalanceerde rotor met een Low Vib (LW) opstelling 

van de klepelhamers. Dit zorgt voor een vermindering van 

de vibraties, minimale buigspanning en deformatie, wat de 

levensduur van de klepelmaaier verlengt. 

• Het patent Low Vib (LW) maakt een grotere 

draaisnelheid van de rotor mogelijk met een grotere 

omtreksnelheid van de hamers, wat het effect van het 

mulchen aanzienlijk verbetert.

• De speciale vorm van verwisselbare, deugdelijke 

tegenmessen, in twee rijen geschroefd, verbetert het 

hakresultaat bij het mulchen.

• De versterkte bescherming beschermt de riemaandrijving 

tegen beschadigingen.

• Vrijstaande koppeling in de multiplicator maakt beveiliging 

van de aandrijving van de tractor en het gebruik van een 

klassieke cardan mogelijk.

• Zijn fors en bestendig en dus geschikt voor gebruik onder 

zware werkomstandigheden.

Bescherming met kettingen 

en een rubber gordijn 

Achterwaartse 

aanspanning 

(Wendbare 

aanspanning)
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