Trayplant afranker

we improve technics

Kenmerken
• Messen zijn eenvoudig af te stellen.
• Eenvoudige bediening en makkelijk
• bestuurbaar.
• Leverbaar in verschillende breedtes.

Trayplant afrank machine: Voor
het veilig, snel en comfortabel
afranken
Met behulp van deze robuuste en eenvoudig af te stellen machine wordt het afranken van
de aardbeienplanten in trays een fluitje van een cent. De machine beschikt over vier messen
die de ranken van de aardbeienplanten afsnijden in het trayveld. De messen zijn in breedte
verstelbaar voor een optimaal snijresultaat. De centreerblokken voorop de machine zijn
uitwisselbaar zodat de machine niet afhankelijk is van bepaalde padbreedtes. De machine
wordt volledig met de voet bediend waardoor een extra veiligheid is gecreëerd wanneer de
bestuurder van de machine af stapt. Zo kan er veilig, snel en comfortabel gewerkt worden.

Fig 1. Aftopmessen

Technische gegevens
Technische gegevens
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• Aandrijving: Honda benzine motor
• Wielen en messenas hydraulisch •
• aangedreven
• Standaard breedte pad 150 mm
• 4 Messen in breedte verstelbaar
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Uitvoeringen
Standaard machine

De wereld van WDT
Widontec is gespecialiseerd in het
ontwikkelen, aanpassen en produceren van
machines voor bedrijven uit de industrie,
land- en tuinbouw en evenementenbranche.
Voor een groot deel van hun machinepark zijn
wij de vaste onderhoudspartner.

Dealer

01801010
Widontec tray afranker
Opties
01802010
Smalle wielen set

Zijn de paden smaller dan 150 mm? Dan hebben we deze speciale smalle
wielen om goed tussen de trays door te rijden. (zie fig. 3)

01802050
Extra centreerblokken 3x

Standaard wordt de machine geleverd met 3 centreerblokken in de door
u gewenste breedte (afhankelijk van uw padbreedte). Als u verschillende
velden heeft met verschillende padbreedtes kunt u extra centreerblokken
bestellen.

01802070
Bladkappen set 2 stuks

Om de ranken nog beter richting de messen te geleiden kunt u de machine
voorzien van bladkappen. (zie fig. 2)

01802080
Aftopmessen set 2 stuks

De machine kan ook uitgevoerd worden met bovenmes om de planten te
maaien. Let hierbij wel op dat de zijmessen en aftopmessen niet
tegelijkertijd kunnen functioneren. (zie fig. 1)

01802090
Trayschuiver

Een aparte tool om de trays aan te schuiven

Fig 2. Bladkappen en messen
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Fig 3. Smalle wielen set

