Schuifblad

Een compleet
programma

Schuifblad
Evers Schuifblad
De robuuste Evers schuifbladen zijn uitermate geschikt
voor het egaliseren van landbouwgronden en voor het
schoonschuiven van het erf en wegen rondom het erf en
naar de akkers. Ook bij sneeuwval of bij onderhoud van
zand- of grindwegen zijn de Evers schuifbladen de oplossing voor het weer werkbaar en berijdbaar maken van het
terrein. Ze zijn voor gebruik in de (front-) hefinrichting van
de tractor en zijn snel, makkelijk en veilig aan en af te
koppelen.

Functionele uitrusting
De Evers schuifbladen kenmerken zich door de functionele
standaard uitrusting waardoor de machine multifunctineel
inzetbaar is op het bedrijf. Zowel de mechanische als de
volledig hydraulisch instelbare uitvoeringen zijn solide
machines en geschikt voor diverse doeleinden.

Uitgebreide mogelijkheden
Evers biedt voor alle toepassingen de juiste machine. Kiest
u voor gemak bij intensief gebruik, dan adviseren wij u het
type MS Proff. Deze uitvoering is standaard uitgerust met
een zwaarder frame, een hydraulische cilinder om het blad
270° te draaien en een hydraulische cilinder om het blad
zijdelings te verstellen.
Door de zijdelingse verstelling kunt u ook buiten de sporen
van de tractor werken.
Alle voorkomende werkzaamheden worden moeiteloos
uitgevoerd door de uiterst stabiele constructie.
De werkdiepte kunt exact instellen met de standaard grote
loopwielen. Deze traploos verstelbare wielen kunnen 360°
draaien zodat u voor- en achteruit kunt werken en soepel
kunt manoeuvreren.
De draaiing van het blad maakt het tevens mogelijk om
voor- en achteruit te werken waardoor u makkelijk en
zorgvuldig vanuit alle kanten uw werkzaamheden kunt
uitvoeren.
Moet u zwaar materiaal verplaatsen of onder zware
omstandigheden werken, dan is de MS Proff met het hoge
blad (700 mm) de juiste machine. De agressiviteit van de
werking van het blad ten opzichte van de grond kunt u
met de 3-gaats hoekverstelling veranderen.
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Horizontaal verstellen
De Proff G uitvoering heeft als extra optie een unieke
hydraulische verstelling op de 3-punt. Hiermee is de
horizontale hoek van het schuifblad traploos in te stellen
en kunt u de machine in het werk ook kantelen.

Compleet programma
Voor het lichtere werk kiest u het Evers schuifblad type MS.
Deze uitvoeringen hebben een lichter frame en kleiner blad
(600 mm). Het blad kan mechanisch draaien (270°) en
mechanisch zijdelings versteld worden. Ook met dit schuifblad haalt u een uitstekend Evers product in huis.
Uiteraard hebben alle Evers schuifbladen een sterke constructie en zijn ze voorzien van een verwisselbare slijtstrip
uit hoogwaardig gehard materiaal, met een rechte en een
gekartelde rand. Het blad heeft een uitgekiende vorm voor
een optimale werking en de scharnierpunten zijn voorzien
van een smeernippel.

Functionele
uitrusting

Uiterst stabiele
constructie van
schuifblad, draaikrans en trekboom.
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Oersterke
punten
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Hydraulische
verstelling van het
schuifblad, makkelijke bediening.
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Werkt zowel voor
als achter de tractor
en ook buiten de
sporen van de tractor indien nodig.
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Makkelijk werken
onder verschillende
omstandigheden
door eenvoudige
aanpassing aan de
hoekverstelling van
het blad bij Proff
uitvoering.

Ook geschikt voor
werken onder
hellingen door de
hydraulische
horizontale
verstelling van de
Proff G uitvoering.
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Goed en soepel
manoeuvreren met
de stabiele zwenkbare steunwielen.

6

5

MS PROFF:
de veelzijdige
Technische gegevens
Type

MS 250
MS 275
MS 2500 Proff N
MS 2750 Proff N
MS 3000 Proff N
MS 2500 Proff G
MS 2750 Proff G
MS 3000 Proff G

Breedte
blad

Hoogte
blad

Schuintestelling blad

Hoekverstelling
blad

Zijdelingse
verstelling

Horizontale
hoekverstelling

Wielen

Gewicht
in kg

250 cm
275 cm
250 cm
275 cm
300 cm
250 cm
275 cm
300 cm

600 mm
600 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm
700 mm

--3-voudig
3-voudig
3-voudig
3-voudig
3-voudig
3-voudig

Mech.
Mech.
Hydr.
Hydr.
Hydr.
Hydr.
Hydr.
Hydr.

Mech.
Mech.
Hydr.
Hydr.
Hydr.
Hydr.
Hydr.
Hydr.

-----Hydr.
Hydr.
Hydr.

Optie
Optie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard

570
600
780
820
850
790
830
860

Zeer solide gebouwd.
Bladhoogte 600 of 700 mm.
Blad schuinstelling, 270 graden draaibaar.
Blad zijdelings te verplaatsen.
Stabiele boom en draaikrans.
Standaard verwisselbare, geharde slijtstrip
met rechte en gekartelde rand.
Stabiele zwenkbare dieptestelwielen.
Horizontaal kantelbaar blad optioneel.
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