CULTIVION

EEN CULTIVATOR
ALS ALTERNATIEF
VOOR CHEMISCHE
ONKRUIDVERWIJDERING
-

Win tijd en doeltreffendheid met de CULTIVION,
een krachtige cultivator waarmee u snel en
nauwkeurig kunt werken zonder gebruik te
maken van bestrijdingsmiddelen.
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ONKRUID
VERWIJDEREN

De CULTIVION cultivator is licht, multifunctioneel
en geschikt voor alle bodemsoorten, zowel aan
de oppervlakte als in de diepte. De machine is
wendbaar en veelzijdig en wordt gebruikt voor
het schoffelen en verluchten van de aarde, of
voor het wieden.

CULTIVION

KENMERKEN CULTIVION
PRODUCTIEF
AANPASBAAR
ERGONOMISCH
DUURZAAM

PRODUCTIEF
• Uitzonderlijke kwaliteit en snelheid van werken.
• Krachtig gereedschap, geschikt voor het bewerken
van de grond aan het einde van de winter.

Gebruikerservaring
Wij telen sla op een oppervlakte van 100 hectare.
Wij gebruiken de CULTIVION op het veld en in de
kassen voor het verwijderen van onkruid. Deze
vervelende taak werd met de hand gedaan. Met
de cultivator CULTIVION kunnen we in 8 uur het
werk van 6 personen doen. Dit apparaat levert
ons bedrijf aanzienlijke besparingen op.
Raffaele Maddalo,
Pontecagnano - Italië

ERGONOMISCH
• Verstelbaar: gereedschap af te stellen op de lengte
van de gebruiker.
• Zeer goed te hanteren.

• Een schoffelbeurt is gelijk aan 2 keer water geven.

• Compacte uitvoering.

• Gebruiksduur van een werkdag.

• S tabiel tijdens het werken, zodat men geen kracht
op het gereedschap hoeft uit te oefenen.

• Weinig onderhoud.
• Max. 885 slagen/minuut.

DUURZAAM

• Krachtige machine voor het schoffelen, wieden
of verluchten van de grond.

• Betrouwbaar en veilig gereedschap met een lange
levensduur.

• Geschikt voor de landbouw, tuinbouw en
groenvoorzieningen.

• Alternatief voor chemische onkruidverdelgers.

• 5 getande messen voor alle soorten bodems.

ONKRUID
VERWIJDEREN

AANPASBAAR

• Weinig onderhoud.

• Snel verwisselbare messen om van de ene toepassing
over te schakelen op de andere.

CULTIVION ONKRUID VERWIJDEREN

www.pellenc.com
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• 9 hoekstanden voor werk aan de oppervlakte of in de
diepte.

DE VOORDELEN VAN HET PRODUCT

2 JAAR GARANTIE

Ergonomische handgreep
Soft Touch
4-snelheden keuzeschakelaar
LED-lampjes

DE VOORDELEN VAN PELLENC
Hoge prestaties

Veelzijdig

De messen van de CULTIVION
werken met een oscillerende
beweging. De bijzonder snelle
bewegingen (tot 885 slagen/minuut) staan borg voor kracht en
prestaties die het binnendringen in de bodem vergemakkelijken.

Met de verschillende messen
kunt u snel inspelen op elke
werkomgeving. De snelle
verwisseling van de messen
maakt het mogelijk van de ene
toepassing over te schakelen
op de andere.

Octrooi PELLENC

Octrooi PELLENC

Stabiel
In tegenstelling tot gemotoriseerde cultivators, is
de CULTIVION stabiel tijdens het werken zonder dat
kracht op de machine moet worden uitgeoefend.
CULTIVION is ontworpen om achterwaarts te werken zodat u
niet over de bewerkte grond hoeft te lopen.

MESSEN VOOR ELKE
OMSTANDIGHEID

Revolutionaire
PELLENC motor met
elektronische schakeling
Snel verwisselbaar
werkgereedschap
Getand mes voor een
grotere werkdiepte
9 hellingshoeken van
het werkgereedschap

Voorste handgreep
gemakkelijk verstelbaar

ONKRUID
VERWIJDEREN

Steel van
aluminium

5 snel verwisselbare messen

REINIGEN

Video Tutorial
Video 3D-animatie

146

CULTIVION
ONKRUID
VERWIJDEREN
EXCELION 2000
ONKRUID
VERWIJDEREN

Toegewijd aan het verminderen van vervuiling, bedrijfskosten
en het gebruik van pesticiden.

www.pellenc.com
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Video Commercieel

ACCESSOIRES & VERBRUIKSGOEDEREN

MES 8 CM

DE TECHNISCHE KENMERKEN

CULTIVION

V-MES 16 CM
Voor afwerken met zo weinig
mogelijk trillingen.

Voor het bewerken van harde
bodems. Voor ploegvoren.

Maximumvermogen - W

380

Equivalent benzinemotor - cm³

10

Gewicht - kg

3,1

Oscillatiesnelheid – HZ
Snelheid gereedschap - sl/min.
ref.: 100422

MES 16 CM

ref.: 83849

MES 22 CM - ONKRUIDBESTRIJDING
Voor een matige en diepe
bodembewerking.

ref.: 81251

Voor oppervlaktewerken.
Voor het verwijderen van
onkruid.

ref.: 84125 (standaard)

13 tot 15
800 tot 885

Aantal messen

5

Hellingshoeken van de messen

9

Geluidsdruk (LpA)* - dB(A)

74

Gegarandeerd geluidsvermogen (LWA)* - dB(A)

91

Trillingsniveau voorste handgreep (ahv)** - m/s²

14,4

Trillingsniveau achterste handgreep (ahv)** - m/s²

10,2

Gebruiksduur*** met ULiB 1200

Tot 2,5 dagen

Gebruiksduur*** met ALPHA 260

Van 4 tot 6u

4-snelheden keuzeschakelaar

•

Verstelbare handgreep

•

Verwisselbare messen

•

KIT VOOR DE BEVESTIGING VAN MESSEN

MES 22 CM
Voor een brede en diepe
bodembewerking.

Voor eenvoudiger wisselen
van messen.

• Standaard

* Waarden bepaald door de normen voor geluidsmeting NF EN ISO 11201 en EN ISO 3744.
** Waarde uitstoot trillingen volgens DIN EN 60745-1:2009 - Onzekerheid K = 1,5 m/s².
*** Ter informatie: de tijdsduur werd gemeten in effectieve werktijd, inclusief pauzes.
De gebruiksduur wordt beïnvloed door de aard van de gewenste werkzaamheden.

ref.: 101003
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ref.: 79779

