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Elho V-Twin 750, schoon ruwvoer op zijn Fins
In het Belgische Ichtegem presenteerde
de Finse fabrikant Elho onder meer de
V-Twin 750, een hark met een werk
breedte tot 8 meter. De twee haspel
elementen draaien het gewas tegen de
rijrichting in naar binnen. Daarbij wordt
het gewas iets opgetild waardoor het
niet vervuild raakt. Op die manier krijg
je het schoonste ruwvoer, claimen de
Finnen.

Tijdwinst

Vermogen

Voor transport worden de haspelelementen
hydraulisch naar binnen tegen het frame
geklapt. Ook moeten de meesturende wielen
worden vastgezet met een pin, de enige
handeling waarvoor de chauffeur uit zijn
stoel moet komen.

De hark vraagt niet veel motorvermogen.
Maar voor de hydraulische aandrijving van
de harkelementen is wel minimaal 25 l/min
nodig. Elho adviseert een trekker met een
vermogen van 51 kW (70 pk).
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Standaard heeft de hark 11.5/80-15.3-banden. Op verzoek zijn grotere banden mogelijk. Ook optioneel is een blokkeerkit, zodat
je één harkelement kunt opklappen en met
de ander gewoon kunt harken.

Veel vraag in Benelux
Kostenplaatje
De adviesprijs voor de Elho V-Twin 750
bedraagt circa 25.000 euro incl. btw.

Scan de foto met de AgriMedia app
om de machine in actie te zien.
Voor download app, zie ook pagina 2.
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Laag zwaartepunt
De V-Twin 750 is in de transportpositie
2,6 meter breed. De hark heeft geen tanden
die uitsteken en doordat de twee delen
naar binnenopklappen, blijft het zwaartepunt laag.

Zwadbreedte tussen 1,2 en 1,5 m
De werkbreedte kan ingesteld worden
tussen3 en 8 meter. De zwadbreedte ligt
daarbij tussen 1,2 en 1,5 meter.

Volgens Elho-importeur Terranis is er veel
vraag naar de V-Twin 750 in de Benelux.
Zaakvoerder Stefaan Staelens wil eerst zoveel
mogelijk demonstreren en het publiek laten
kennismaken met de Finse machine. Terranis
verwacht dat de vraag komend seizoen verder
zal toenemen.
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