
HAK EX-serie 

HAK EX-serie schoffelmachine 

De HAK EX-serie rugschoffelmachine is een 

veelzijdige machine voor de mechanische 

onkruidbestrijding voor alle op ruggen 

geteelde gewassen. Hij laat zich gemakkelijk 

door de gewassen manouvreren zonder 

gewasschade. Door de open constructie heeft 

u meer zicht op het werk en is er ruimte om de 

machine in te stellen. De spindel verstelbare 

steunwielen zorgen voor een uiterst stabiele 

schoffelmachine. De EX rugschoffelmachine 

is leverbaar in verschillende uitvoeringen, van 

basis machine tot het full option model 

naargelang de eisen die u aan de machine 

stelt. Werktuigen zoals cultivatoren, 

aanaardkappen en aanaardschijven zijn 

eenvoudig middels spindels op diepte in te 

stellen, waardoor u vlot insteld. Ook het 

bijregelen van de machine naar de 

omstandigheden van de dag is daardoor snel 

uit te voeren. Door het ontbreken van 

parallellen is de machine onderhoudsarm. 

Schoffelen, aanaarden, opbouwen, onderhouden en herstellen van uw ruggen. 

De voorschoffel snijdt het onkruid in de geul en onderzijde van de rug, de afploegschijf schoffelt het 

bovenste stukje van de rug, de cultivator trekt de grond los en werkt het onkruid onder, waarna de 

aanaardschijf de grond weer op de rug draait en de rugvormer/aanaardkap de rug aandrukt. 

Aanaardkrabbers trekken na de aanaardschijven de grond wat los, dit voorkomt uitdrogen van de 

geul, en ontziet de aanaardkap, waardoor onderhoudskosten minimaal zijn. De aanaardschijf is 

voorzien van schrapperbladen, waardoor de schijf schoon blijft en de afwerp hoogte in te stellen is. 

Komen uw wortels boven de rug uit? Dan stelt u de loofbeschermschilden 1-2 cm boven de rug. De 

schrappers van de aanaardschijven iets omhoog. De cultivatoren met de spindelverstelling iets 

dieper. Snel ingesteld en zo kunt u de wortels toedekken met precies de juiste 

hoeveelheid grond. Ook klein onkruid wordt bedekt en bestreden. Door de schilden 

een paar millimeter in de rug te laten snijden kunt u de bovenkant van de rug schoon 

te schrapen. Wanneer voor opkomst geschoffeld wordt is het mogelijk om de 

aanaardkap/rugvormer te voorzien van middensegmenten . Wanneer het gewas 

groter groeit kunt u gewoon blijven werken. De op de voorschoffels gemonteerde 

gewasgeleiders tillen het gewas van onder uit de rug en geleiden het gewas 

gedurende de passage van de machine. Het resultaat is een minimum aan 

HAK Sterke punten 

Sterk, precies, onderhoudsvrij, passie voor schoffelen, gemakkelijk instelbaar, lichtgewicht, 

duurzaam, compleet assortiment schoffel een aanaardwerktuigen, spelingvrij-garantie, 

schoffeltechniek sinds 1917. HAK denkt DUURZAAM 



Gemakkelijk instellen 

Door het toepassen van slimme klemsystemen, spindelverstelling en maatverdelingen op 

de werktuigen wordt de insteltijd tot een minimum gereduceerd. De werktuigen kunnen 

zonder gereedschap versteld worden. De schoffeldiepte is middels 1 bout te verstellen. 

Ook de overige elementen zijn gebruiksvriendelijk geconstrueerd met behoud van 

flexibiliteit. HAK houdt haar machines zo licht mogelijk, zonder op sterkte en stijfheid in te 

leveren. Een lichtere machine helpt mee aan het minimaliseren van bodemverdichting en 

laat zich gemakkelijk corrigeren. Stabiliteit wordt overigens gewaarborgd door de 

spelingvrije spindels zoals alleen HAK die levert. 

Bij ons bent u aan het juiste adres voor een rugschoffelmachine. Deze maakt het mogelijk 

op de ruggen op een efficiënte manier onkruidvrij te maken en te houden. Alle producten 

gegarandeerd van een uitstekende kwaliteit gecombineerd met een uitgebreide service 

achteraf. Voor meer informatie verwijzen we naar onze site www.HAKnl.com. 

Witlof, wortelen, aardappelen etc. 

De HAK rugschoffelmachine wordt succesvol toegepast in de teelten zoals aardappel- witlof-, winterpeen- 

pastinaak en schorsenerenteelt. De machine wordt standaard voorzien van voorschoffels, rijenculivatoren en 

rugvormer en kan uitgebreid worden met afploegschijven, aanaardschijven, loofbeschermschilden en 

afploegschijven. De mogelijkheden van deze machine zijn eindeloos; Schoffelen (ook voor het zaaien), 

aanaarden, rug opbouwen (na frezen), grond toevoegen op de rug2) .of juist afstrijken2) 
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