Deskundig
maatwerk

Verende tand cultivatoren

Technische gegevens
Type

Aantal tanden

Tandafstand
in cm

Benodigde PK's

Konik - Vast frame - vrije doorlaat 46 cm - 3 rijen tanden
GK-2
17
15
30-65
GK-3
20
15
40-70
GK-4
27
15
55-80
Konik - 2 of 3-delig hydraulisch opklapbaar frame - vrije doorlaat 46 cm - 3 rijen tanden
GKO-4
27
15
65-90
GKO-4.5
30
15
70-105
GKO-5
34
15
75-120
GKO-6
40
15
80-135
Dales - Vast frame - vrije doorlaat 55 cm - 3/5 rijen tanden
G-17
17
15
35-75
G-21
21
14
45-80
Dales - Hydraulisch opklapbaar - vrije doorlaat 55 cm - 3/5 rijen tanden
J-28
28
16
80-120
J-31
31
16
80-135
J-38
38
16
85-150
J-44
44
16
100-175
J-53
53
15
120-220
Tarpan - Vast frame - vrije doorlaat 67/72 cm - 2/3/5 rijen tanden
L-11
11
25
50-120
L-11D
11
30
50-130
L-13
13
25
70-140
L-15
15
25
95-160
Tarpan - Hydraulisch opklapbaar - vrije doorlaat 67/72 cm - 2/3/5 rijen tanden
L-17D
17
30
95-220
L-19D
19
30
95-250
L-21D
21
30
110-280
L-23D
23
30
130-320

In de fronthef is de Konik de ideale voorbewerker om bijvoorbeeld de
rotorkopeg te ontlasten. De Konik is ook samen met een aardappelpootmachine een ideale combinatie. Standaard wordt deze Konik zaaibedbereider met verende tanden geleverd. Geschikt voor het bereiken van een
vlakke bodem. Optioneel zijn vaste tanden met ganzevoeten leverbaar.
De Konik kan met zeer veel soorten rollen worden uitgevoerd.
Een buizenrol, dakringrol of pictorrol. Enkele Orionrollen of zelfs dubbele
Orionrollen voor een goede verkruimeling in plakkerige grond.

Werkbreedte
in cm

250
300
400
400
450
500
600
250
300
450
500
600
700
800
275
300
325
375
510
570
630
690

Solutions that work!
Evers Agro B.V.
Bedrijvenpark Twente 326
7602 KL Almelo
T 0546 644866
F 0546 549912
E info@eversagro.nl
www.eversagro.nl

Doordachte
constructie

De degelijke constructie geheel uit
kokerprofiel van
zowel de Dales als
ook Tarpan verende
tand cultivator is
bedrijfszeker,
garandeert een
lange levensduur en
biedt veel verschillende bewerkingsmogelijkheden.

6
Oersterke

Dales/Tarpan

punten
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Verende tand cultivator
Evers heeft door de jaren heen een uitgebreide serie
cultivatoren op de markt gezet. Alle cultivatoren
hebben hun eigen sterke punten geschikt voor
specifieke omstandigheden. Daarom vindt u bij ons
de perfecte machine voor een optimale bewerking
van uw grond.

De Dales tand heeft
standaard 55 cm
vrije doorlaat en een
bladveer 45 x 12
mm. Optioneel
leverbaar met de
Dales Plus tand met
een bladveer 70 x
12 mm voor de
zwaardere
omstandigheden.

Diversiteit is kracht
Geen enkele akker is gelijk en daarom levert Evers
maatwerk. Uiteraard hebben wij een standaard
assortiment aan cultivatoren waar u uit kunt kiezen.
Omdat wij graag voor elke klant de beste machine
creëren, kunnen wij de machines perfect op maat
maken voor u. Evers heeft meerdere soorten tanden
en beitels beschikbaar waardoor de machine geschikt
is voor alle grondsoorten en diverse bewerkingen.
Bovendien is de cultivator in diverse werkbreedtes te
krijgen en kunt u dus altijd een passende machine
vinden bij uw trekker. De goede combinatie garandeert een hoge werkcapaciteit en storingsvrij werken.

De Tarpan tand
heeft standaard 67
cm vrije doorlaat en
zware bladveer.
Standaard voorzien
van zware slijtvaste
beitel in diverse
uitvoeringen.
Optioneel leverbaar
met Tarpan Plus
tand met vrije
doorlaat 72 cm.

Zowel de Dales als Tarpan hebben hun eigen specifieke kenmerken. Beide machines hebben een frame
geheel uit kokerprofiel wat de machines stabiel en
sterk maakt. De tanden van de machines zijn
gemaakt van hoogwaardig veerstaal en zijn niet
breukgevoelig.

De cultivator is voor meerdere bewerkingen te
gebruiken. In combinatie met één van de rollen uit
het assortiment van Evers kunt u de diepteregeling
van de cultivator moeiteloos regelen. U laat de grond
dan ook altijd in de gewenste staat achter. Het is
tevens mogelijk om de machine uit te rusten met
steunwielen voor de diepteinstelling. Voor grotere
werkbreedtes adviseren wij een combinatie van rollen
en steunwielen.
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Verende tanden
De Evers verende tand cultivatoren zijn geschikt voor
diverse vormen van grondbewerking. De verende
tanden lenen zich uitstekend voor stoppelbewerking,
het inwerken van kalk of mest, ploegvoorbereiding
en hebben een egaliserende werking. Afhankelijk van
de bewerking adviseren wij u graag over de juiste
keus voor het aantal en soort tanden of beitels, de
afstand tussen de tanden en het aantal rijen.
Het maken van een goede keus is essentieel voor de
bedrijfsvoering. U wilt de zekerheid van een functionerende cultivator, wij bieden u die, aangepast en op
maat gemaakt voor uw werkzaamheden.
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Breed programma
buizenrollen
(diameter 45, 62
cm) voor een exacte
en gelijkmatige
diepte-instelling en
vlakke loop van de
cultivator. Ook
leverbaar met Evers
Dakringrol.
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Diversiteit is
kracht!

Tarpan leverbaar met
2, 3 en 5 rijen tanden. De grote doorlaat in combinatie
met ruimte tussen de
tanden garandeert
verstoppingsvrije
werken ook in moeilijke omstandigheden. Informeer naar
maatwerkoplossingen
voor uw wensen.
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Dales leverbaar met
3 en 5 rijen tanden,
werkbreedte tot 8
mtr. Evers levert ook
maatwerk oplossingen. Combinatie
van steunwielen
met rollen voor een
exacte werkdiepte
ook bij grote
werkbreedtes.
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