HAK XH-serie

HAK XH-serie schoffelmachine

HAK XH-serie parallelschoffelhouders

De HAK XH-serie schoffelmachine is
leverbaar in de standaardbreedtes van 1,75
tot 9 meter breed, maar is op wens ook op
andere werktbreedtes leverbaar. Het frame
bestaat uit kokerbalken van 100 x 100 mm
met een forse wanddikte en van hoogwaardig
staal. De bodemvrijheid onder de balk is
maximaal 70 cm. zodat ook in een
vergevorderd groeistadium van het gewas
met de machine zonder gewasbeschadiging
gewerkt kan worden. De HAK XH-serie
werktuigbalk is bijzonder geschikt voor voor
maïs, kool, prei, bloemkool etc op
rijenbreedtes vanaf 45 cm.
HAK levert diverse soorten stuursystemen,
alsmede stuurschijven voor GPS en GPS
voorbereiding af fabriek.
Toepassing: vlakveldteelt, zware tot zeer
zware grondsoorten, grote oppervlakten.
Gebruikers: telers die 50-1000 ha bewerken.
Rijafstanden: 45-75 cm.

De door HAK ontwikkelde XH-serie parallel is slank van model, waardoor gewasschade uitgesloten
is. Door het brede farmflex wiel met een afmeting van ø300 x 100 mm wordt de druk van de
schoffelelementen goed verdeeld over het land en blijven de banden schoon. Het wiel is zonder
gereedschap in hoogte verstelbaar en spelingvrij zoals alleen HAK dat levert. Door gebruik te maken
van lagers in de scharnierpunten kunt u gedurende velen jaren zeer nauwkeurig werken en maakt de
machine tevens onderhoudsarm. Het compacte element is op diverse rijafstand eenvoudig aan het
frame te monteren. De snelklem zorgt ervoor dat u het gehele XH parellelogram door het aandraaien
van 1 bout exact haaks aan de balk monteert. Ook de veerdruk is met de hand instelbaar. Het
element is eenvoudig uit het werk te nemen door de
blokkeerschakelaar te bedienen en het element op te tillen.
Gemonteerde werktuigen zijn onafhankelijk van elkaar te
verstellen of centraal door het verstellen van het wiel. In
twee van de drie werktuigstroppen is plaats voor een steel
van 50 x 25. In de derde strop is plaats voor een dwarsbalk
van 30 x 30 mm voor het plaatsen van bijvoorbeeld beitels,
schijven of andere werktuigen.
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

Stuursystemen
HAK levert af-fabriek de GPS stuurschijven op uw nieuwe schoffelmachine. Indien u
reeds over stuurschijven beschikt, behoort een aanbouwframe ook tot de mogelijkheden.
Met de mechanische sturing van HAK kunt u een tweede man stuurcorrecties laten
maken voor nog nauwkeuriger schoffelwerk.
HAK levert ook een hydraulische side-shift die bediend kan worden door een 2e man.
Met name bij de grotere werkbreedtes werkt deze machine gemakkelijk.
De camerabesturing van Garford is het meest geavanceerde stuursysteem voor uw HAK
schoffelmachine. De doordachte technologie maakt het mogelijk al snel te schoffelen.
Voor meer informatie over de leverbare stuursystemen verwijzen we naar onze site
www.HAKnl.com.
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Leverbare uitbreidingen
HAK levert een grote verscheidenheid aan werktuigen zoals aanaardhulpstukken, torsiewieders, vingerwieders,
rijeneggen, loofbeschermers, loofbeschermschilden, cultivatoren.
Maar HAK levert ook steunwielen, zichtgaffels, aanbouwdelen, stroppen, korstenbrekers e.d. voor uw
schoffelmachine. Door de modulaire opbouw van de HAK schoffelmachines, kunt u uw machines eindeloos
uitbreiden tot de gewenste samenstelling.

www.HAKnl.com
info@HAKnl.com

HAK Schoffeltechniek

