FRUITTEELT TRACTOREN EN MACHINES

Fruitteelt tractoren en machines
Speciaal voor de fruitteelt leveren wij
tractoren en machines van de hoogste
kwaliteit. Zo hebben wij naast de tractoren
van Antonio Carraro ook machines van
Ladurner, Vimas en Seppi M.

Tractoren voor de fruitteelt
Machines voor mechanische
onkruidbestrijding
• Plantsleuvenfrezen
• Ontbladermachines
• Maaimachines
• Versnipperaars met pick-up
• Houtklepels
• Bodemfrezen

•
•
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Speciaal en compact tractoren voor de fruitteelt

Perfect zicht en hoge efficiëntie

Antonio Carraro heeft een compleet aanbod aan zeer wendbare
smalspoor tractoren, welke uitermate geschikt zijn voor werkzaamheden
in de fruitteelt. Ze zijn compact en licht, maar toch erg krachtig. U heeft
een ruime keuze uit tractoren van 25 tot 98 pk. Deze tractoren zijn knikof voorwielgestuurd en hebben een mechanische of continu variabele
aandrijving.

Met tal van unieke modellen streeft Antonio Carraro ernaar om zijn
klanten de beste oplossing te bieden. Zo beschikken meerdere modellen
over de unieke combinatie van een continu variabele aandrijving en
het RGS-omkeersysteem. Draai eenvoudig stoel, stuur, dashboard en
pedaalconstructie om. Hierdoor kunt u efficiënt werken met front en
getrokken werktuigen en met perfect zicht op alle werkzaamheden.

ANTONIO CARRARO
FRUITTEELT TRACTOREN

Met ruim 110 jaar ervaring is Antonio Carraro inmiddels wereldwijd
marktleider in de productie van speciaal en compact tractoren. Vanaf
het begin heeft Antonio Carraro ernaar gestreefd om kwalitatief
hoogwaardige producten te leveren die onder alle omstandigheden
uitstekende prestaties bieden.

Wendbare tractoren met lage bodemdruk
Bij Antonio Carraro kunt u terecht voor tractoren met een minimale
buitenbreedte vanaf 98 cm. Dankzij de korte wielbasis en de kleine
draaicirkel is een Antonio Carraro met voorwielbesturing al erg
wendbaar. Om nog wendbaarder te zijn, is er ook een ruime keuze aan
knikgestuurde tractoren. Alle modellen worden gekenmerkt door hun
lage bodemdruk en optimale stabiliteit. De laagst mogelijke bodemdruk
bereikt u met de Mach 4 rupstrekker.
ANTONIO CARRARO

FRUITTEELT TRACTOREN

Ladurner rijenfrees

Ladurner maaiwerk

De Ladurner rijenfrees is bedoeld voor het biologisch bewerken van de
bodem tussen de bomen. Door de langzaam werkende messen wordt
de natuurlijke verkruimelstructuur van de bodem en de aanmaak van
voedingsstoffen bevorderd. Naast het bestrijden van onkruid wordt de
machine ook gebruikt voor het inwerken van compost, vaste mest en
bladresten. Ook wordt de boomstrook belucht.

Snel, efficiënt en schoon. Zo werkt de maaier van Ladurner. Deze maaier
is speciaal ontworpen om het gras onder de (fruit) bomen kort te houden
en onkruid te bestrijden. Doordat er gewerkt wordt met nylon draden
i.p.v. vaste messen zullen de bomen niet beschadigd raken, hierdoor
heeft u minder kans op ziektes in de bomen.

LADURNER
ONKRUIDBESTRIJDING

Door aangescherpte wetgevingen en om het milieu te sparen gaat men
steeds vaker over op biologische bestrijding van onkruid. Met deze
gedachte is Ladurner samen met fruittelers machines gaan ontwikkelen
die mechanische onkruidbestrijding makkelijker en doeltreffender maken.
Inmiddels worden deze machines al decennialang door fruittelers gebruikt.

Bewezen techniek en kwaliteit
Dat de Ladurner rijenfrees van hoge kwaliteit is, wordt bevestigd door
de oudste rijenfrees in Nederland. Ruim 22 jaar geleden werd deze
machine geleverd. Door de degelijke bouw en bewezen techniek wordt
hij nu nog steeds gebruikt.

LADURNER
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Vimas Eco-Cleaner en Krümler

Verwisselbare werktuigen

Met de Eco-Cleaner en Krümler kunt u op een mechanische manier onkruid onder en tussen de
bomen bestrijden. De Eco-Cleaner is een draadmaaier met acht of negen draden per kant. De
maai-intensiteit is zelf te regelen en het draad kan eenvoudig verlengd en vervangen worden.
Waar de Eco-Cleaner alleen boven de grond blijft, bewerkt de Krümler ook de bodem. Hierdoor
bestrijdt u niet alleen onkruid, maar kunt u ook compost, mest en bladresten inwerken. Ook
wordt de boomstrook belucht.

Door het maai- of freeselement van de EcoCleaner of Krümler te verwisselen met een
rollhacke, rotorbezem of strokenpoetser kunt u
de machine multifunctioneel gebruiken.

VIMAS
ONKRUIDBESTRIJDING, SLEUVEN FREZEN EN ONTBLADEREN

Sinds 2002 heeft Vimas zich gespecialiseerd in het ontwerpen en
produceren van fruitteelt machines. Naast de fabricage van onder
andere plantsleuvenfrezen en ontbladermachines, heeft Vimas zich
gericht op de mechanische onkruidbestrijding.

Ontbladermachines en plantsleuvenfrezen
De ontbladermachine van Vimas wordt gekenmerkt door zijn krachtige
luchtcompressor, compacte frame, het geoptimaliseerde gewicht, de
meervoudig verstelbare draagarm en het tweedelige blaaselement.
Met de Vimas plantsleuvenfrees kunt u sleuven frezen voor het planten
van de bomenrij. Met deze machine is het ook mogelijk om in bestaande
aanplant te frezen.
VIMAS
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Klepelmaaiers - optioneel met trekhaak

Cirkelmaaiers met variabele werkbreedte

De speciaal voor de fruitteelt ontwikkelde SMWA Slim is geschikt voor het maaien van gras en
het versnipperen van snoeihout. De klepelmaaier is extra laag, waardoor contact met de bomen
geminimaliseerd wordt.

Met de Seppi M. cirkelmaaiers kunt u dicht
langs de bomen maaien, zonder deze te
beschadigen. Helemaal eenvoudig gaat dit met
de APPLE Vario met variabele werkbreedte. Het
optionele VARIOMATIC-systeem zorgt voor een
automatische aanpassing van de werkbreedte.

Optioneel kan de machine uitgerust worden met een trekhaak, waardoor u een boomgaardspuit
achter de maaier kunt bevestigen.

SEPPI M.
MAAIEN, VERSNIPPEREN EN FREZEN

Seppi M. zet zich al tientallen jaren in om onder andere klepelmaaiers,
cirkelmaaiers, houtklepels, versnipperaars en bodemfrezen van de
hoogste kwaliteit te leveren, die ook onder zware omstandigheden een
ongeëvenaarde werking bieden.

Versnipperaars, houtklepels en bodemfrezen
Voor het verwijderen van snoeihout, oude fruitbomen, stobben
en wortels heeft Seppi M. meerdere machines. Zo kunt u met de
versnipperaars met pick-up eenvoudig in één werkgang al het snoeihout
verzamelen en verwijderen.
Met de krachtige en compacte houtklepels kunt u oude fruitbomen
verwijderen en tot een fijn resultaat versnipperen. Vervolgens kunt u
met de bodemfrezen de stobben en wortels tot 30 cm diep wegfrezen.
SEPPI M.
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