
W A L K A N T F R E E S

sloot- en bermonderhoud

De walkantfrees is een typisch ‘Bos product’ dat al meer dan veertig jaar  
wordt geproduceerd. Elk type walkantfrees heeft een overbrenging met  
v-snaren en haspel met verwisselbare messen. De machine is te verkrijgen in 
de vermogensklasse 150pk en 220pk en zijn klantspecifiek te configureren.

De walkantfrees wordt vaak ingezet als aan-
vulling op de maaiarm. Bij onderhoudswerk-
zaamheden aan de watergangen wordt het 
slootvuil  door de maaiarm op de kant gelegd. 
Dit plantaardige materiaal wordt vervolgens 
door de walkantfrees verkleind en verspreid 
over het veld.

Grondverzet en egalisatie
De machine wordt ook gebruikt voor grondver-
zet- en egalisatiewerkzaamheden. Bij het be-
werken van het het land door de kilverborden 
en dozerbakken kan de machine een goede aan-
vulling zijn voor het afronden van de slootkan-
ten, waardoor een goed waterbeheer ontstaat.



Haspel
De freeshaspel wordt aangedreven via de  
aftakas van de tractor en een overbrenging 
door poelies met v-snaren. De standaard rotor 
heeft een lengte van 2,6 meter en is voorzien 
van 50 mm brede freesmesjes. De mesjes zijn  
omkeerbaar en verwisselbaar. Optioneel is 
een verzwaarde rotor met 70 mm mesjes ver-
krijgbaar.

Hoogteregeling
De hoogte van de freeshaspel wordt aan de 
voorzijde van de machine geregeld. Aan de 
rechterzijde is deze hydraulisch instelbaar 
en aan de linkerzijde mechanisch. Optioneel 
kan de machine worden uitgerust met een 3e 
steunwiel. Dit steunwiel is zo geconstrueerd 
dat de hoogte aan de achterzijde hydraulisch 
kan worden ingesteld. Voor transport kan het 
geheel opgeklapt worden, waardoor de trans-
porthoogte van elk type kleiner dan 4 meter is.

Bermkap
De walkantfrees is voorzien van een korte 
bermkap. Deze is mechanisch verstelbaar 
waarmee de spreiding van het freesmateriaal 
wordt ingesteld. Optioneel kan de kap hydrau-
lisch worden bediend. Een grote hydraulische 
bedienbare kap behoort ook tot de mogelijk-
heden. Hiermee kan de verspreiding van het 
materiaal over een groter bereik worden ge-
regeld.

Uitvoeringen
De basisuitvoering, de walkantfrees WA-150, is 
geschikt voor tractoren tot 150pk. De variant 
WA-220 is voorzien van een sterkere overbren-
ging en is geschikt voor tractoren tot 220pk. 
Daarnaast is deze uitvoering voorzien van led-
verlichting en externe smeerpunten voor de 
overbrenging.

De Bos walkantfrees is uitermate geschikt voor het versprei-
den van plantaardig afval na reiniging van de watergangen. 
Dit slootvuil, dat een zeer duurzame meststof is, wordt door 
een sneldraaiende rotor verkleind en over het land verspreid. 
De machine kan ook worden ingezet voor het verlagen van 
slootkanten.  


