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ZELFRIJDENDE ROOIMACHINE 

Mechanisatie Haarlemmermeer B.V. past zijn producten constant aan de eisen van de gebruikers aan, wijzigingen zijn voorbehouden. 
Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen uitrustingen bevatten die niet tot de standaarduitvoering behoren. 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES: 
Type: ZR 2638 EH 

Motor: Watergekoelde DPS motor, 6 cilinder 8,1 liter 

Motorvermogen: 300 pk / 225 kW bij 2200 omw/min 
Brandstoftank / olietank 600 liter brandstof / 450 liter hydrauliekolie 
Cabine (hydraulisch verrijdbaar) Luxe Claas cabine met verse lucht, airco, verwarming, 74dB 
Eigengewicht complete machine 23.000 kg, bedrijfsklaar met volle brandstoftank 
Transport werkstand l x b x h 14,5 × 3,5 x 3,9 meter  , Wegtransportlengte = 15,7 meter 

Schudbekbreedte ( 2 bedden van 150 cm h.o.h.) 2 x 1200 mm, opgehangen in Rosta elementen 
Matbreedte x lengte h.o.h. 2 x 1300 x 3800 mm, h.o.h. 1500 mm (42-21-7mm twinspijl) 
Aantal Vingerrollen x breedte 2 x 13 x 1335 mm,  1 hydromotor per as, 55 rooispinnen per as 
Zeefbreedte x lengte (zeef met contragewicht) 1350 x 1350 mm, opgehangen in Rosta elementen 
Maat  1e wielas - schudbek 2700 mm (hart vooras - voorkant schudbek) 
Maat schudbek – 2e wielas 5720 mm (voorkant schudbek hart achteras) 
Banden / Wielen vooras d x b  380/90 R54 TT49v, d= 2050, b= 380 mm 
Banden / Wielen Achteras d x b 1000 / 50 R25 Michelin MegaXBib, d= 1650, b= 1000 mm 

Opvouwbare zwenktransporteur (pvc band 120 mm) 1.500 mm breed, transporthoogte 2,8 mtr, uitstorthoogte 3,1 mtr  
 

OPTIES: 

• Looprollen van Ø 600 mm, vijzels van Ø 600 mm, t.b.v. dieptebepaling en grondafvoer voor de schudbekken en 
een frame met aangedreven padschijven en een terugvoervijzel net voor de achterwielen. 

• M.H. Leliewipper / Leliewokkel / Intrekwielen / Leliemolen  
• M.H. Rotorreiniger/ Schudreiniger/ Pennenreiniger 
• Matlichters, Pennenband of Graafband. 
• Waterpas-vlakstelling op achterste wielpoten. 
• Rijafhankelijke M.H. Multitronic-synchrodrive op wokkel / intrekwielen / rooiband en matkloppers. 
• Spijlenband  voor montage in schudzeefschommels, met regelbare driehoeksklopper en matlichter. 
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