SU PARAGRUBBER

SU Paragrubber.
De New Holland SU Paragrubber-ondergrondwoeler bestaat uit een recht heavy-duty frame met 6 speciaal gebogen tanden. Deze zijn
voorzien van punten van 60 mm en verstelbare vleugels om het omhoog stuwen van de grond aan te passen. Met een werkbreedte
van 3 m en een werkdiepte tot 50 cm, onderscheidt de SU Paragrubber zich door de grond over de volledige werkbreedte omhoog te
brengen en los te maken, waarbij de impact op de bodem minimaal wordt gehouden dankzij het speciale tandprofiel.
Daarnaast maakt de standaard 3-punts hefinrichting achteraan het eenvoudig om de ondergrondwoeler te combineren met een
aftakas aangedreven werktuig, zoals bijvoorbeeld een rotorkopeg of frees, waardoor het mogelijk is om de stoppel onder te werken,
maar ook om in één passage te woelen en te zaaien.

Compact frame en standaard 3-punt
hefinrichting voor het aankoppelen van
achteraan gemonteerde door de aftakas
aangedreven werktuigen.

Type

De standaard steunpoot maakt het
af- en opnieuw aankoppelen van de
SU Paragrubber veilig en makkelijk.

SU Paragrubber

Werkbreedte

(cm)

300

Transportbreedte

(cm)

300

(cm)

50

(mm)

460 midden/499 buiten

6

Grootte hefinrichting
Tussenafstand tanden
Min. benodigd vermogen
Gewicht
Standaardapparatuur

Cat. 3
(kW/pk)

80/110

(kg)

1.080
3-punts hefinrichting achterzijde cat. 3
Steunpoot
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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 - 11/21 - (Turijn) - 215000/NLO

New Holland verkiest

Aantal tanden
Maximale werkdiepte

-smeermiddelen

Heavy-duty frame met 6 speciaal
gebogen tanden met snel en eenvoudig
verwisselbare punten.

