DITTA SERIA WORTELSNIJDER
De Ditta Seria wortelsnijder is zeer degelijk en eenvoudig
gebouwd met kwalitatief uitstekende materialen. De machine
heeft een eigen gewicht van meer dan 600 kg, wat een
absoluut pluspunt is voor het wortelsnijden. Dit hoge eigen
gewicht vergemakkelijkt het wortelsnijden doordat de tractor
gemakkelijker recht blijft rijden.
Uiteraard zijn bij de Ditta Seria wortelsnijder de messen
hydraulisch te verstellen. Dit voorkomt dat u de gehele
wortelsnijder zou moeten heff en, wat eventuele beschadigingen
aan uw fruitbomen voorkomt. Zowel het mes van het
schuinsnijframe als het slepende en/of rechte mes zijn
hydraulisch te verstellen. Maar ook de breedteverstelling van het
schuinsnijframe is standaard hydraulisch verstelbaar. De hoek
van het schuinsnijframe is standaard mechanisch verstelbaar.

DITTA SERIA
ASSORTIMENT
Het assortiment van Ditta Seria bestaat uit een getrokken
hoogwerker, een compost strooier en een wortelsnijder. Het
merk Ditta Seria onderscheidt zich door een uitstekende prijs
kwaliteit verhouding. De machines zijn specifiek ontwikkeld voor
de fruitteelt. Alle machines van Ditta Seria zijn eenvoudig en
constructief uitstekend gebouwd en worden alle aangeboden
voor een zeer gunstige prijs. De machines zijn standaard al zeer
compleet uitgevoerd.

DE WORTELSNIJDER IS STANDAARD
VOORZIEN VAN
- Schuinsnijframe

- Wielstel - Gewicht 640 kg

Afmetingen
Lengte Breedte Hoogte
150cm
140cm 190cm
Standaard
- Mes 90cm
- Gewichtendrager
- Hydraulisch verstelling, mes schuinsnijframe
- Hydraulisch verstelling, kort mes/slepend mes
- Hydraulisch verstelling, breedteverstelling schuinsnijframe
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DE HOOGWERKER IS STANDAARD
AARD
VOORZIEN VAN
- Gegalvaniseerde loopplateaus
- Gegalvaniseerd plateau
- Hydraulische hoogteverstelling
- Mechanische breedteverstelling
- Veiligheidsbeugels
- Gegalvaniseerde trap aan achterzijde
Opties
- Hydraulische handpomp
- Schaar constructie
- Tandem stel
Afmetingen
Lengte Breedte
460 cm 135 tot 225 cm

Hoogte
98 tot 225 cm
m

DE DITTA SERIA
COMPOSTSTROOIER
De Ditta Seria compoststrooier is specifiek ontworpen om
te werken in boomgaarden. De compoststrooier is ingericht
om organische mest in de vorm van mest, turf, compost,
zaagsel of schors, te verwerken waardoor deze vele
toepassingsmogelijkheden biedt.
De compoststrooier is voorzien van een duwende wand
waarvan de snelheid onafhankelijk te regelen is. Deze duwende
wand zorgt ervoor dat de hoeveelheid meststof eenvoudig
te reguleren is en daardoor gelijkmatig te verdelen is over
het bodemoppervlak. De hoge kwaliteit van de materialen
garanderen een lange en probleemloze levensduur.

COMPOSTSTROOIER IS STANDAARD
UITGERUST MET
- Hydraulisch regelbare onafhankelijke uitstroom d.m.v. de
duwende wand
- Hydraulisch regelbare onafhankelijke verspreidingsschijf
- Vangmuilkoppeling
Standaard
- Knikdissel
- Hoge en brede banden 11,5 / 80-15,3
- 3 M3 inhoud
- Rotor diameter 120cm
- Uitworp van 1 tot 5 meter
Afmetingen
Lengte Lengte bak
500cm 330cm

Hoogte
175cm

DE DITTA SERIA HOOGWERKER
De Ditta Seria hoogwerker is een breed inzetbare hoog-werker
met een zeer goede prijs kwaliteit verhouding! De machine
kan worden gebruikt tijdens de snoei, pluk, dun en andere
werkzaamheden op hoogte op uw bedrijf.
De Ditta Seria hoogwerker is standaard voorzien van volledig
vlakke loopplateaus die standaard in breedte verstelbaar zijn.
Deze kunnen worden vergrendeld op iedere gewenste positie
door middel van een blokkeer pal. Daarnaast zijn de loop
plateuas voorzien van veiligheidsbeugels.
De volledig vlakke vloer is standaard voorzien van
gegalvaniseerde roosters. Het voordeel van deze roosters is dat
al het vuil direct door het plateau valt. Dit zorgt ervoor dat u
veel meer grip heeft op het plateau. Een stuk veiliger dus.
De hoogwerker is standaard traploos hydraulisch instelbaar.
De hoogwerker heeft een minimum hoogte van 98 cm en een
maximum hoogte van 1.55m. Optioneel kan de Ditta Seria
hoogwerker worden geleverd met een schaarconstructie,
waardoor deze tot maximaal 2.30 meter instelbaar is.

Breedte
160cm
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