HAK L-serie

HAK L-serie schoffelmachine

HAK L-serie parallelschoffelhouders

HAK fabriceert speciaal voor de tuinbouw en
boomtelers een lijn schoffelmachines en
werktuigen geschikt voor de mechanische
onkruidbestrijding voor alle op rijen geplaatste
teelten. Met name deze lijn machines en
werktuigen zijn licht in gewicht en degelijk van
constructie. HAK levert diverse basis
systemen waaraan parallellen gemonteerd
kunnen worden en stroppenbalken voor éénwielige trekkers die voorzien kunnen worden
van diverse schoffelsystemen. Voor uw
mechanische onkruidbestrijding biedt HAK
dus een passende oplossing.

De L-serie parallelschoffelhouder is slank, licht en sterk en laat zich gemakkelijk door de gewassen
manoeuvreren. Dit voorkomt gewasschade. U kunt een keuze maken tussen een smal nylon wiel,
voor kleine rijafstanden of het standaard, brede farmflex wiel die de druk van de schoffelelementen
goed verdeeld over het land. De scharnierpunten zijn voorzien van lagerbusjes, waardoor ook dit
element nauwkeurig schoffelt. Het compacte element is op diverse rijafstanden eenvoudig, zonder
gebruik van gereedschap
aan het frame te
bevestigen. Het
parallellogram heeft een
werktuigstrop voor een
steel van 30 x 10 mm.
Naast dit element, levert
HAK ook nog een in
hoogte verstelbare variant
voor verhoogde
machines.

Toepassing: vlakveldteelt, beddenteelt, lichte
tot zware grondsoorten, kleinere
oppervlakten.
Rijafstanden: 15-75 cm.
Gewassen: groenten, kruiden, etc.
Gebruikssnelheid: 2-7 km/uur.

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

Stroppenbalken
HAK levert voor kleinschalige toepassingen stroppenbalken met diverse aanbouw
mogelijkheden. De stroppenbalken zijn voor aanbouw achter 1-wielige trekkers en kunnen
voorzien worden van diverse schoffelsystemen. Ook is er plek voor egjes en
aanaardhulpstukken. De achterste stop wordt doorgaans voorzien van een steunwiel,
zodat de schoffeldiepte gewaarborgd is.
Met een uitgeruste stroppenbalk van HAK kunt u een enkele gewasrij eenvoudig onkruid
vrij maken en kunt u met minder inspanning meer land bewerken.
Zie het tabblad stroppenbalken voor meer info of bezoek onze site www.HAKnl.com.

Leverbare uitbreidingen
HAK kan het complete schoffelsysteem uit de L-serie aanbieden, dus inclusief 2-wiel trekker. Ook voor het
verhogen of verbreden bent u aan het juiste adres.

De duwschoffel van HAK heeft een wiel ø300, heeft 2 werktuigstroppen en is geschikt
om zich door een lier te laten trekken. De duwboom is in hoogte verstelbaar.

HAK heeft ook korstenbrekers, aanaardhulpstukken, torsiewieders, vingerwieders, rijeneggen, loofbeschermers,
steunwielen, schoffels, aanbouwdelen, aanaarders, schijven, zelfbouwdelen etc.
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