SNELLER EN BETER

VERTICUTEREN

MET DE NIEUWE
C550 ZR COLLECTOR

ELIET,

dé Belgische
fabrikant van
verticuteermachines met meer dan
35 jaar ervaring, bracht dit jaar zijn
C550ZR Collector uit.
Deze zelfrijdende verticuteermachine
brengt een nieuwe standaard op
de markt en is geschikt voor alle
tuinaannemers.

the new

c550 collector
faster - better - more comfort

SNELLER VERTICUTEREN:

HOGER UITHARKRENDEMENT:

• Het mos wordt verzameld op een smalle berm en
levert 50% tijdsbesparing bij het ruimen.
• 55 cm werkbreedte beperkt het aantal werkstroken.
• Zelfrijdende machine haalt constante werk snelheid
van 2,5 km/u.

• Permanent Puntige Messen™ zijn zelfslijpend en
halen dus een constant rendement, ongeacht slijtage.
• Double Cut™ messen staan op een interlinie van 15 mm
voor maximale gazonreiniging.
• Messen draaien overtop en halen meer uit het gazon.

MOOIER RESULTAAT:

MEER COMFORT:

• Ultra dunne messen veroorzaken minimale schade
voor een snel gazonherstel.
• De rubber looprol laat esthetisch strepenpatroon na.
• Kleine bodem oneffenheden worden weggevlakt.
• Uitvoersysteem: opgeruimde werkzone

Werkbreedte

• Provincies West& Oost-Vlaanderen
& Vlaams-Brabant:
0477 34 70 22

550 mm

Afvoersysteem

worm vijzel helix diam. 150 mm

Aandrijving

rubberen tractierol diam. 100 mm

Rijsnelheid

• Antwerpen, Limburg
& Vlaams-Brabant:
0474 91 02 55

2,5 km/u

Afmetingen

1230 x 730 x 1050 mm

Gewicht

93 kg

Messen

Double Cut™ Messen (66 st.)

ART.

UITVOERING

MA 008 140 206
BU 402 100 400

C550 ZR Collector DC 6,5 pk Honda GX200
Set vervangmessen DC (66 st.)
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C550 technische fiche

Alle rechten voorbehouden - Gedrukt in België
Technische wijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden.

• De rijaandrijving vermijdt inspanning van operator.
• Hoogteverstelbaar en trillingsgedempt stuur.
• Geen projectie op de voeten van de operator.

