
HAK L-serie werktuigdrager LTC  

HAK L-serie werktuigdrager LTC1 

HAK fabriceert speciaal voor de  kleinschalige 

akker– en tuinbouw een compacte en lichte 

werktuigdrager die met name geschikt is voor  

de mechanische onkruidbestrijding voor alle 

op rijen geplaatste teelten. Het resultaat is 

een gunstig geprijsde werktuigdrager die 

ergonomisch is vormgegeven. 

 

De werktuigdrager is modulair gebouwd, 

waardoor een instapmodel door zijn gunstige 

prijsstelling al snel rendabel is. Voor de 

veeleisende teler zijn er tal van opties 

verkrijgbaar, die de machine multi-inzetbaar 

en luxer maken.  

 

Toepassing: vlakveldteelt, beddenteelt, lichte 

tot zware grondsoorten, kleinere 

oppervlakten. 

Rijafstanden: 15-75 cm. 

Gewassen: groenten, kruiden, etc. 

Gebruikssnelheid: 2-7 km/uur. 

Ergonomie 

HAK heeft bij de ontwikkeliing 

van de LTC werktuigdrager 

bijzondere aandacht besteed aan 

het ontwerp.  

De constructiedelen lopen met 

de zichtlijnen mee, waardoor er 

maximaal zicht is op de machine 

en het te bewerken land.  

De bestuurders plaats bevindt 

zich op een natuurlijke positie. 

Het is alsof je over het land loopt.  

De korte draaicircel behoefd een 

minimale kopakker en de 

bodemvrijheid is  460 mm. 

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 



Leverbare opties 

 Elektrisch pakket, bestaande uit elektrische start, startaccu, dynao, 2 werklampen 

 Luxe zitting met hoofdsteun 

 Verstelbare spoorbreedte 

 Rolbeugel/voorbereiding achterhef 

 Extra hydraulisch ventiel 

 Extra hefinrichting voor– of achteraanbouw 

 Spoorwisser-set, inclusief hefinrichting 

 Frontgewicht 

 Oogstrek, vast of opklapbaar 

 Diverse schoffelmachines uit de L en S-serie 

 RAL kleur i.p.v. RAL 1021 

Standaard uitvoering 

De HAK LTC1 wordt standaard geleverd met een 11,7 Pk sterke Honda benzine motor met handstart, 

hydraulische aandrijving en stuurinrichting, 1,5 mtr spoorbreedte en 1,85 mtr wielbasis. Ook een veiligheidsgordel 

en een geveerde PVC zitting zijn voorgemonteerd.  Banden voor  5.00-10 (Ø 500), achter 6.00-12 (Ø 600) 

 

HAK heeft ook korstenbrekers, aanaardhulpstukken, torsiewieders, vingerwieders, rijeneggen, loofbeschermers, 

steunwielen, schoffels, aanbouwdelen, aanaarders, schijven, zelfbouwdelen etc. 

HAK Schoffeltechniek  
K.A. Havelaar & Zn bv 
HAK Schoffeltechniek  

Nijverheidstraat 10 
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