
WEEDELETE 
 RS

  Werk-
  breedte 
  minimaal

      Maximale werkbreedte 
      inclusief 2 zwenkrotors naar keuze

  Machine- 
  breedte
  minimaal

   Gewicht     
   machine

       20 cm        25 cm        30 cm

    RS 80-Z2        80 cm      120 cm      130 cm      140 cm        91 cm ± 305 Kg

    RS 100-Z2      104 cm      144 cm      154 cm      164 cm      114 cm ± 335 Kg

    RS 130-Z2      127 cm      167 cm      177 cm      187 cm      137 cm ± 370 Kg

    RS 150-Z2      150 cm      190 cm      200 cm      210 cm      160 cm ± 395 Kg

WEEDELETE  RS

Mechanische onkruidbestrijding.
De intrarijwieder schoffelt zowel
tussen als in de rijen van de
bomen. Ook houdt deze rekening
met obstakels en druppelslangen.

®

Patent Pending

®



   WEEDELETE  ZRS
   Werk-
   breedte    
   minimaal

   Werk-
   breedte 
   maximaal

   Machine-
   breedte   
   minimaal

   Gewicht 
   machine

   Hydraulische breedteverstelling        160 cm       320 cm       125 cm     ± 350 Kg

   Handmatige breedteverstelling        160 cm       320 cm       125 cm     ± 340 Kg

  De zwenkunits zijn te leveren met verschillende maatvoering rotorschoffels, Ø 20 cm, Ø 25 cm en 
  Ø 30 cm.

Benodigd vermogen: minimaal 30 pk.
Minimale opbrengst hydrauliek 25 liter.
Eenvoudig in te stellen schoffeldiepte.
Eenvoudig in te stellen werkbreedte.
Eenvoudig in te stellen bodemdruk van de
zwenkunit, afhankelijk van grondsoort,  zand-,
veen- en kleigronden.
Egaliserende werking van de bodem.
Milieuvriendelijk.

* afmetingen en gewichten gelden bij benadering en wijzigingen voorbehouden

 

Patent Pending

Uitvoering zwenkunit met roltaster
(mechanisch) stamdiameter ≥ 25 mm.
Uitvoering zwenkunit met roltaster
(hydraulisch).
De rijsnelheid van de WEEDELETE  RS is
afhankelijk van de plantafstand in de rij. 
De maximale rijsnelheid is ± 5 km per
uur.
Komt in aanmerking voor de MIA- en
VAMIL-regeling (36% en 75%).
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Belangrijke gegevens van WEEDELETE  RS en ZRS:®

WEEDELETE  ZRS
Mechanische onkruidbestrijding. Deze intrarijwieder is bedoeld voor het schoffelen van
zwartstroken in boomkwekerijen, waarbij de grasbanen in de paden gespaard blijven. 
De WEEDELETE  ZRS is naar keuze te koppelen aan de voorzijde of achterzijde van de tractor. 
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