MULTIMASTER 450 / 600

Bodembeluchten, zaaibed-bereiding
en zaaien in één werkgang.

Perfect zaaibed
Perfecte zaaitechniek
Machine componenten
afzonderlijk te gebruiken
Zeer hoge capaciteit
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PERFECT ZAAIBED
Door middel van de Hunter bodembeluchter wordt de ondergrond eerst belucht
voor een goede waterdoorlating en beworteling. Vervolgens wordt deze door de
MultiMaster grondig gecultiveerd. Een schijvenpackerrol drukt de grond aan daar waar
gezaaid wordt. Hierdoor ontstaat een perfecte aansluiting van de grond, maar blijft er
voldoende grove grond tegen verslemping. De schijfkouters met aandrukwiel lopen
vervolgens precies daar waar de schijvenpacker heeft aangedrukt. Een na-eg werkt
het geheel af zodat alles netjes is toegedekt. Dit alles gebeurd zonder de grond te
berijden tussen de verschillende bewerkingen.
DRIE MACHINES IN ÉÉN
Door het unieke concept is de machine op drie manieren in te zetten:
1. Als combinatie van bodembeluchter,
zaaibedbereiding en zaaien in één werkgang.
2. De Hunter bodembeluchter is los te koppelen van dissel met zaadtank
en MultiMaster. Hierdoor is deze als stand-alone in te zetten met een
werkbreedte van 6 mtr.
3. Vervolgens kan de dissel met zaadtank aan de MultiMaster 450 cultivator
worden gekoppeld. Zodoende is deze bijvoorbeeld in te zetten voor een
ondiepe stoppelbewerking in combinatie met zaaien.
KNOCK-ON SYSTEEM
De cultivator tanden van de MultiMaster zijn uitgevoerd met het Knock-On systeem
van Kverneland. Hierdoor is het mogelijk om snel beitels te wisselen. Deze kunnen in
breedte variëren van 80mm tot 320 mm. Hierdoor is het ook mogelijk om de beitels
volledig te laten overlappen om zo over de volledige werkbreedte te kunnen snijden.
ZEER HOGE CAPACITEIT
Alle bewerkingen worden in 1 werkgang uitgevoerd. Met een werkbreedte van 4,5
of 6,0 meter heeft deze machine dan ook een enorme capaciteit, zonder concessies
te doen op de kwaliteit van werken.

DE VOORDELEN:

Machine is in verschillende conﬁguraties
te gebruiken

Grotere bandenmaat

Grote doorlaat van gewasresten
Eenvoudige bediening met koppakkerfunctie
Hydrauliek via Load-Sense
STANDAARD EIGENSCHAPPEN
Degelijke bouw met perfecte afwerking

Laag brandstof verbruik per hectare
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Uit te voeren in 4,5 en 6,0 meter werkbreedte

Weinig trekkracht benodigd in verhouding
tot de werkbreedte

Perfecte treklijn waardoor trekker veel
grip heeft
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Verschillende beitels leverbaar
voor de MultiMaster cultivator

Drie bewerkingen in één werkgang

Korte draaicirkel door scherpe stuurhoek
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DIVERSE OPTIES:

•
•
•
•
•
•
•

Werkbreedte:
Lengte:
Transportbreedte:
Aankoppeling:
Tandafstand beluchter:
Tandafstand cultivator:
Banden:

4,5 of 6,0 meter
9,0 meter
2,98 meter
heﬁnrichting CAT III
60 of 75 cm
28 cm
520/50R17

BEKIJK OOK DE FOLDERS VAN
DE HUNTER EN DE COMBIMASTER

HUNTER

COMBIMASTER

MultiMaster is een product van Vegniek

TIP!
ZIEN HOE DE MULTIMASTER WERKT?
ZOEK OP YOUTUBE NAAR VEGNIEK
MULTIMASTER EN CHECK HET FILMPJE!
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