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Bij de foto’s
[1] De opvangbak zit kort op de trekker.
De klep gaat ver open.
[2] Afkoppelen van de opvangbunker gaat
door drie wielen (met spindels verstelbaar) in kokers te schuiven en het
omklappen van een hendel.

Kort en Krachtig
Compacte en degelijke bladzuiger voor
aan een compactrekker.

Technische gegevens
Type
Bunkerinhoud
Gewicht leeg
Gewicht vol
Breedte
Diameter slang
Lengte slang
Prijs excl. btw
Meerprijs hooglos

SCK EC110
1.100 l
250 kg
750 kg
143 cm
200 mm
3 m (naar keuze)
7.150 euro
1.400 euro (150 cm)
1.650 euro (180 cm)
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SCK EC bladzuiger kort in de driepunt
Profielschets
Met een compacttrekker veel gras en blad
opvangen in een kleine ruimte? Struyk uit
Kerkwijk maakt een SCK bladzuiger met een
grote opvangbunker voor in de driepunt van
trekkers vanaf 20 pk. Handig op bijvoorbeeld
campings en in tuinen met een smalle inrit.

Wat valt op?
Opvallend is de korte aanbouw in de driepuntshef. De bladzuiger steekt 70 cm achter

de hefkogels uit. Het frame zit voor een
groot deel tussen de hefarmen.
Manoeuvreren is daardoor gemakkelijk.
Afkoppelen is eenvoudig met een snelkoppelstang/vanghaaksysteem.

Uitvoering
Basis is de afzuiging van een Kubota Gras
Catcher opvangsysteem. De blower wordt
via de aftakas aangedreven en heeft twee
haakse tandwielen in oliebad. Hierop maakt

Struyk een stalen bunker van 1.100 of 1.800
liter. De bak zit aan een dubbelvoudige
koker met twee kleine hydraulische cilinders waarmee je de bak leegt. Doordat het
scharnierpunt van de klep ver naar voren
ligt, gaat de bak ver open. Via een kijkglas
van 6 x 30 cm kun je zien of de bak bijna vol
is. Optie is een lossysteem met een loshoogte
van 150 of 180 cm. De bak zit in poedercoating en kan in elke trekkerkleur geleverd
worden. Je kunt de 200 mm diameter slang

gebruiken om blad, of via het maaidek gras,
mee op te zuigen. Voor blad zuigen komt er
een gelamineerde kunststof zuigmond aan.
Die is slagvast en kan tegen vorst.

Wat valt tegen?
Het opgezogen materiaal gaat door de blower.
Het is dus oppassen geblazen wanneer je bijvoorbeeld bladeren op grindpaden opzuigt.
Grind geeft extra slijtage en stenen slaan
zo een stuk uit de waaier of het waaierhuis.

Wat levert het op?
De bladzuiger is inzetbaar op moeilijk
bereikbare plaatsen en prijstechnisch interessant voor bedrijven die een dergelijke
machine minder vaak gebruiken. In het
voorjaar en de zomer is de bladzuiger met
een middenmaaier een maai-opvangcombinatie met grote capaciteit. Zo kun je circa
2.000 m2 gras maaien voordat de 1.100 liter
bak vol is. Ook nat gras is er mee te maaien
door de aparte mechanische afzuiging.

