SC 300

Frees voor aanbouw voor of achter een tractor
Betrouwbare prestaties en gebruiksgemak
De SC 300 is een frees voor aanbouw voor of achter een tractor. De machine is kort op
de tractor te monteren en past op ieder model. Deze frees staat garant voor hoge,
betrouwbare prestaties en blinkt ook uit in gebruiksgemak. Met zijn 650 mm-grote
rotordiameter heeft de SC-reeks een grotere rotordiameter dan de meeste andere frezen
in dezelfde categorie. Dat maakt het mogelijk om dieper te frezen voor een betere
teeltbedvoorbereiding, en toch een compacte machine te behouden. Het speciale staal
waaruit de freeshaken zijn gemaakt, verzekert bovendien een hoge duurzaamheid. Verder
kan een SC-frees motorvermogens tot 250 pk aan op zijn aandrijflijn, waardoor hij ieder
type grond te baas kan. Bij gebruik in vooraanbouw zorgen de speciaal gevormde, in
hoogte verstelbare inzetneuzen ervoor dat de grond maximaal naar de rug, en uit de
wielsporen, wordt geleid zonder de grond aan te drukken. Dit garandeert dat er steeds
genoeg losse grond is om met een pootmachine een goede rug te vormen.

Gebruiksgemak ten top
De hydraulische of veerdrukverstelbare drukplaat, de verkruimelrol en de egalisatiebalk
van de SC 300 zeer eenvoudig in te stellen. De geveerde rotorkap laat zich daarnaast vlot
reinigen door middel van een hydraulische drukset. De zeer hoge invoerzijde van een SCfrees biedt bovendien een uitstekend zicht op de vulling van de machine vanuit de
tractorcabine. Op de SC-reeks zijn tevens verschillende soorten steunwielen mogelijk.
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■ = Standaard
o = Optioneel
- = Net van toepassing
Front

Werkbreedte [mm]

Achter

3070

Maximum werkdiepte frees [cm]

25

Minimaal benodigd tractorvermogen [pk]

110

Maximaal vermogen aandrijving [pk]

250

Maximum koppel (aftakas) [Nm]

2500

Werkdiameter rotoras [mm]

650

Haken [aantal]

112

Gewicht (vanaf) [kg]

1550

1350

Aanbouw trekker

Cat. II

Cat. III

Automatische kettingspanner
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Verkruimelrol
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