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Vandaele maaizuigcombi
Een Vandaele maaizuigcombinatie is binnenkort ook in Nederland te bewonderen. Importeur Van Bemmel
machine~import heeft het maaiprogramma van de Belgische fabrikant nu ook in het verkooppakket opgenomen.

V

andaele is in Nederland bekend
van de houtversnipperaars, stobbenfrezen en bosklepelmaaiers.
Nagenoeg onbekend is dat de Belgische
fabrikant al ruim veertig jaar ook maaiarmen voor middenaanbouw aan trekkers
en zuigwagens maakt. Hiermee is Vandaele
sinds jaar en dag marktleider in België.
Importeur Van Bemmel machine~import
uit IJsselstein heeft nu ‘de handschoen
opgepakt’ om ook het Vandaele-maaiprogramma in Nederland te verkopen.

Pro All Position maaiarm
De Vandaele Pro All Position maaiarm is
er in vier modellen: de Pro 680, 780, 850
en 1000. Deze zijn aan alle trekkers aan
te bouwen vanaf 66 tot circa 110 kW.
De maaiarm werkt volledig
trekkeronafhankelijk,
zowel elektrisch als
hydraulisch. Het werkbereik is 120 graden
naar voren en 15
graden naar achteren.
Standaard is een
drukcilinder op de
vooras en contragewicht in het
linkerachterwiel.

De maairotor wordt direct aangedreven
door een hydromotor. Speciaal is de optionele All Position. Hiermee kun je in elke
positie maaien. Er komt dan een draaikop
met automatische haakse instelling van de
maaikop tussen de tweede arm en de maaikop. De cilinder van de maaikop zit standaard onderaan de tweede arm. Wil je
alleen maaikorven, dan is deze cilinder
ook bovenaan te leggen. Standaard is een
proportioneel gestuurde joystick en een
tuimelstuk op de giek waarmee de maaikop
tot 180 graden is te knikken. Met een
wormwieldraaikrans kun je een werktuig
120 graden rond zijn as laten draaien voor
de juiste werkhoek. Over de hydromotor
van de maaikop zit een beschermkap.
In combinatie met de eigen zuigwagen, de
Jumbo Max, komt de tank voor hydrauliekolie aan de linkerkant van de trekker.
Zonder zuigwagen kunnen de tank
en pompen ook in de hef.

De slijtvaste ventilator zit op de dissel van
de zuigwagen met een vaste pijp naar de
wagen. Boven de trekkercabine geleidt een
veerbelaste zwenkarm de zuigslang in alle
maaiposities. Lossen van de wagen gaat via
een kettingvloer. Een compleet gemonteerde maaiarm (680) is er vanaf 47.500 euro.
De meest complete maaizuigcombinatie
kost circa 110.000 euro. Ook kan de maaiarm op de trekdissel van de zuigwagen.

Vandaele maaizuigcombi
Reikwijdte arm
Maaibreedte
Vermogen
Olietank
Eigen gewicht arm
Zuigwagen
Hoogte zuigwagen
Breedte zuigwagen

6,8-10,0 m
125 of 150 cm
66-110 kW (90-150 pk)
minimaal 200 l
5-6 ton
31 m3
358 cm
255 cm
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