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Bij de foto’s
[1] Voor transport loopt de Hill-Rake op twee
kleine rollen. Via een hendel doe je hem in
werkstand en dan glijdt de bandhooier op
een loopplaat.
[2] De Hill-Rake zit kort op de Brielmaier
eenasser.

Kort en Krachtig
Compacte bandhooier met schuif die twee
kanten opdraait.

Technische gegevens
Werkbreedte
Totaalbreedte
Veertand
Aandrijving
Gewicht Hill-Rake
Prijs Hill-Rake
Gewicht Brielmaier
Prijs Brielmaier

1,9 of 2,4 m
227 of 277 cm
8 mm
hydraulisch
170 / 182 kg
5.995 euro
250 kg
vanaf 15.000 euro
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Snel maaisel van de helling met Hill-Rake
Profiel

Wat valt op?

Grasmaaien op steile hellingen kan goed
met een eenasser. Met de Hill-Rake kun je
het maaisel ook opruimen. Deze bandhooier
en hooischuif voor de Brielmaier kan naar
twee zijden afwerken. De Oostenrijkse HillRake is ontwikkeld voor bergboeren om het
gras te harken of te schudden. Dealer Van
der Waal uit Ridderkerk heeft er nu ook een
in Nederland verkocht aan een waterschap.
Importeur is Frans Becx uit Moergestel.

De Hill-Rake is een bandhooier met hooischuif die zowel linksom als rechtsom kan
draaien. Je bent daardoor niet meer gebonden aan een specifieke werkrichting.

Uitvoering
Het basisvoertuig is een Brielmaier hydraulische maaier met een 20 kW (27 pk) Kohler
benzinemotor. Die drijft drie hydraulische
pompen aan: twee wielmotoren en een voor

de werktuigaandrijving. De Hill-Rake is
gekoppeld via een snelwisselsysteem, een
hydrauliekslang en een stroomdraad. Door
veertanden en de hydraulische aandrijving
kan deze bandhooier zowel linksom als
rechtsom draaien. Wisselen van draairichting gaat elektrisch-hydraulisch met een
druk op de knop op de stuurboom. Je
bedient dan een omschakelventiel voor de
hydromotor op de Hill-Rake. De stroomvoorziening loopt via de lichtschakelaar van de

werklamp. Voor onderhoud kan de kap
omhoog om bijvoorbeeld de riem met veertanden om de twee schijven te spannen.
Voor grote hoeveelheden maaisel, vooral
hooi voor bergboeren, zit er een hooischuif
voorop.

Wat valt tegen?
De schuinafstelling gaat via vier bouten en
moeren in een gebogen sleufgat. Na verloop
van tijd of door zware krachten zouden

deze iets kunnen verschuiven.

Wat levert het op?
De Hill-Rake bandhooier kan zowel links- als
rechtsom draaien. Hierdoor hoef je niet
helemaal terug te gaan om maaisel op grote
hellingen van boven naar beneden te werken. Langs water kun je dan ook even van
beneden naar boven werken. Door een
korte aanbouw blijft het zwaartepunt van
de totale combinatie gunstig.

