
SDM- EN SDH-
SCHIJFCULTIVATOREN



Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!
Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele 
jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer:  
02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. Voor informatie in verband met het 
prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk 
dat de tekeningen en foto’s modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Gedrukt in Italië - 04/21 - TP01 - (Turijn) - 205005/NLO

www.newholland.com

Serie SDM SDH

Model 300 R 400 500 500 T 600 T 700 T 300 R 500 T 600 T

Werkbreedte (cm) 300 400 500 500 600 700 300 500 600

Aanbevolen werkdiepte (cm) 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 6 - 12 6 - 12 6 - 12

Aantal schijven 24 32 40 40 48 54 24 40 48

Diameter schijf (mm) 520 520 520 520 520 520 610 610 610

Voorwielen – – – O O O – – –

Type achterste rol Ring/kooi Ring/kooi Ring/kooi
Ring/dubbele 

U
Ring/dubbele 

U
Ring/dubbele 

U
Ring/kooi

Ring/dubbele 
kooi

Ring/dubbele 
kooi

Front messenrol – – – O O O – – –

Aanspanning (CAT) II & IIIN IIIN IIIN III III III IIIN III III

Aanbevolen vermogen (pk) 100 - 110 120 - 160 150 - 200 160 - 220 200 - 260 240 - 320 140 - 170 220 - 280 260 - 360

Hydraulische aansluitingen – 1 DW 1 DW 1 DW 1 DW 1 DW – 1 DW 1 DW

Gewicht (kg) 1665* 2690* 3065* 5335** 5880** 6050** 2350* 6470*** 6870***

*  Kooirol
**  Dubbele U-rol
***  Dubbele kooirol

l Standaard     O Optioneel     – Niet leverbaar

Modellen aangeduid met een R hebben een star frame, modellen die niet gevolgd worden door een letter hebben een hydraulisch 
opklapbaar frame, de T vertegenwoordigt getrokken en hydraulisch opklapbare modellen
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SDM of SDH?
Stoppelcultivatie is essentieel voor 
het onderwerken van gewasresten, 
ontkieming van onkruidzaad of 
zaaibedvoorbereiding. Onze SDM-serie is 
ideaal voor bewerkingen van 3-10 cm. 
De SDH-serie, met grotere schijven en 
geavanceerd ophangingssysteem werd 
ontworpen voor een diepere cultivatie met 
veel gewasresten op het oppervlak. 

Schijfsysteem
De SDM-serie is uitgerust met een holle 
schijf met een diameter van 520 mm 
en een gekartelde rand voor een goede 
snijdende werking en vlot volgen van de 
bodemcontouren. De reeks beschikt ook 
over een ophanging met rubberen buffers 
voor een verticale beweging van 100 mm.

De SDH-serie is uitgerust met een 
gekartelde schijf met een diameter van 
610 mm, gemonteerd met een C-vormige 
veer, die een verticale beweging van  
200 mm verzorgt. 

Rolkeuze
De rol werkt zowel als diepteregeling 
achteraan en voor verkruimeling en 
aandrukken. Kies uit een enkele kooirol, 
dubbele kooirol, ringrol en dubbele U-rol; 
verschillende keuzes perfect op uw bodem 
afgestemd.


