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STANDAARDFUNCTIES

• Hydraulische rol/hydraulische diepteregeling – alle machines worden standaard geleverd 
met hydraulische diepteregeling en diepte-indicatie. Hiermee kan de diepte worden 
aangepast aan de omstandigheden. De machine kan aan het eind van het terrein met 
behulp van de rol uit de grond worden getild. De rol rolt vervolgens over de uitgang voor  
een mooie afwerking.

• Schijven onder veerdruk.

• Nikrom-cilinderstangen met maritieme specificaties – extreem betrouwbaar.

• Materialen met brinellhardheid 400 gebruikt voor delen onder grote spanning.

• Belaste delen zijn voorzien van bussen met grote pennen.

• In-line poten maximaliseren de opwaartse druk. Topstang kan worden afgesteld om slijtage 
te compenseren, de levensduur te verlengen en de operationele kosten te verlagen.

PANBUSTER X

De beste machines die gebruikmaken van 
een accumulator aan elke kant van de 
resetcilinders. De hoofdaccumulator is een 
uiterst betrouwbare zuigeraccumulator en 
de tweede accumulator maakt de ontluchter 
overbodig zodat er geen vocht/condens 
wordt gevormd in de cilinders.

Alle X-machines zijn uitgerust met 
autoreset en met een schijf onder constante 
druk die zorgt voor een consistente 
snijdiepte over het gehele dieptebereik.

PANBUSTER MET 
BREEKBOUT

Zelfde schijfsysteem als de Compact /E co 
en dezelfde afmetingen en dezelfde afstand 
tussen schijf, poot en rol. Andere aantallen 
poten in hetzelfde frame als standaard.

PANBUSTER COMPACT/ECO

Eenvoudig schijfsysteem en dezelfde 
afmetingen en dezelfde afstand tussen schijf, 
poot en rol. Eenvoudig frame van 300 bij 
100  met een in rubber gemonteerde schijf 
en diepteafstelling via een enkele bout.



OPTIES

• Zachte aandrijving op achterste rol

• Vorenpakker met stalen tanden

• Systeem voor glijden over gras

• Verschillende opties voor poten - incl. drainploegpoten

• Aanpassing voor sleepslangbemesting

• Lange poten

• Akkerbouwpoten

• Gegalvaniseerd frame

Compact/Eco 
met 3 poten

X met 
4 poten

X met 
5 poten

Breekbout 
voor 3/4 

poten

Breekbout 
voor 3/4/5 

poten

Geen poten 3 4 5 3/4 3/4/5

Afstand tus-
sen poten 900mm 600mm 600mm 900/ 

600mm
1200/800/ 

600mm

Werkbreedte 2.7m 2.4m 3.0m 2.4m 3.0m

Transportbreedte 2.35m 2.6m 3.0m 2.4m 2.95m

Gewicht 960/1050kg 1250kg 1500kg 960kg 1120kg

Vereist  
vermogen 80pk 100pk 130pk 100pk 130pk




