Kverneland frontmaaier
In navolging van de gesleepte achtermaaiers die machinefabrikant
Kverneland Group drie jaar geleden introduceerde, heeft de fabrikant
nu ook de frontschijvenmaaiers aangepakt.
Tekst en foto: Willem van den Broek

D

e nieuwe frontmaaier met kneuzer
van de Kverneland Group is voorlopig alleen verkrijgbaar met een
werkbreedte van 3,2 meter, zowel in DeutzFahr als Vicon uitvoering. De eerste machines uit de nulserie draaien op dit moment
in Nederland. De fabrikant nam de ophanging van de gesleepte frontmaaiers flink
onder handen. De grote zware bok is
verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor
een bok dichter bij de trekker. Dit zorgt
voor een betere gewichtsverdeling en geeft
de bestuurder van de trekker meer zicht
voor de maaier.
Met twee grote instelbare veren bepaal je
de bodemdruk van de machine. Het nieuwe
frame heft de maaier 35 cm zonder gebruik
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van de hef van de trekker, zodat de machine
in geheel geheven toestand voldoende
bodemvrijheid heeft.
Werden de frontschijvenmaaiers voorheen
geproduceerd in Nieuw-Vennep, de nieuwe
maaiers komen uit de voormalige Taarup
fabriek in het Deense Kerteminde. De frontmaaier kreeg een nieuwe maaibalk die in
de Vicon uitvoering Extra heet en bij de
Deutz-Fahr uitvoering DiscMaster. Deze
balk is voorzien van de voor de fabrikant
kenmerkende driehoekige schijven met
drie messen en een snelwisselsysteem.
De kneuzer heeft SemiSwing kneusvingers
die gedeeltelijk scharnierend aan de rotor
hangen. Dit zou de kneusintensiteit bij
grote hoeveelheden gras niet beïnvloeden

Technische gegevens
Deutz-Fahr DiscMaster/Vicon Extra 632FT
Werkbreedte
3,2 m
Transportbreedte
3m
Gewicht
1.150 kg
Aantal schijven
8 met 3 messen
Benodigd vermogen
60 kW (80 pk)
Bruto prijs
15.500 euro

en toch uitwijkmogelijkheden bieden bij een
verstopping. Het toerental van de kneuzer
pas je aan door het wisselen van poelies in
de aandrijving. Je hebt hierbij de keuze uit
twee toerentallen; 600 of 900 omwentelingen per minuut.

