Kuilverdichtingswals

| STEGO ECO / PRO |

Een optimale kuilverdichting is noodzakelijk voor het goed bewaren van kuilgras en kuilmais. Naast de kuilverdeler,
maisschuif en gras-/silagevork levert -holaras- de verdichtingswals type Stego. De wals is leverbaar in werkbreedtes van
200, 285 of 485 cm en heeft een variabele gewichtsinstelling. Zo kan de verdichtingswals bijvoorbeeld gevuld met water
of zand. De machine kan eventueel worden uitgebreid met diverse opties zoals extra ballast gewichten, sideshift
verstelling en electro-/hydraulische bediening.

STEGO ECO - Basis uitvoering. Leverbaar met sideshift verstelling. Geen verdere opties mogelijk
STEGO PRO - Zware uitvoering geschikt voor professioneel gebruik. Diverse opties mogelijk
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Standaard

Opties



ECO of PRO uitvoering



Sideshift verstelling 50 cm links-rechts



Optimale kuilverdichting



Ballast gewichten (300 kg stuk)



Geschikt voor gras en mais



Verlichting



Werk breedte 200, 285 tot max. 485 cm



Hydr. opklapbare zijwalsen



Driepunts/Front aankoppeling



Variabele gewicht-instelling. De wals kan

(per zijde ca. 100 cm, 185 l, 600 kg)

eventueel gevuld worden met water of zand

Stego 200-ECO

Stego 200-PRO

Opklapbare zijwalsen

Afgeronde ringen om evt. wikkelen te voorkomen Trekpunt standaard bij PRO uitvoering

Dop t.b.v. vullen aan zijkant wals

Technische specificaties
Type

STEGO 200-ECO

STEGO 200-PRO

STEGO 285-ECO

STEGO 285-PRO

Aankoppeling

driepunts, cat II

driepunts, cat II

driepunts, cat II

driepunts, cat II

Gewicht

ca. 1070 kg

ca. 1205 kg

ca. 1310 kg

ca. 1465 kg

Werkbreedte

200 cm

200 cm

285 cm

285 cm

Afmetingen lxbxh

142x188x130 cm

149x188x130 cm

142x270x130 cm

149x270x130 cm

Wals inhoud (l)

470 l

470 l

735 l

735 l

Aantal wals-ringen

9

9

12

12

Diameter wals-ringen

Ø 90 cm

Ø 90 cm

Ø 90 cm

Ø 90 cm

Benodigd hydraulisch vermogen

40 l/min, 180 bar

40 l/min, 180 bar

40 l/min, 180 bar

40 l/min, 180 bar

Sideshift verstelling (0 - 50 cm)

optie

optie

optie

optie

Ballast gewichten

-

optie

-

optie

Verlichting

-

optie

-

optie

Trekpunt

-

standaard

-

standaard

Hydr. opklapbare zijwalsen

-

-

-

optie

Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden.
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