Overzicht werktuigen voor tennisveldonderhoud met
Honda en MIO tweewielige trekkers:

TREKKERS
Model
Motor
Max. Vermogen

MIO F630

HONDA F720

1 cil. 4-takt OHV

1 cil. 4-takt OHV

4,1 kW/5,5 pk/3600 min.-1

4,8 kW/6,5 pk/3600 min.-1

Versnellingen

6 vooruit, 2 achteruit

Wielontkoppeling

ja

Stuurboom
Tankinhoud

180º zwenkbaar
2,7 ltr.

Startsysteem
Afmetingen lxbxh
Drooggewicht

3,0 ltr.
startkoord

168x67x118 cm

167x66x104 cm

77 kg

73 kg

TOPLAAGBREKEN
Om de Honda F720 en de MIO F630 uit te rusten als TOPLAAGBREKER Zijn de volgende componenten nodig:
9800
10898
10887
10943
11544

Toplaagbreker
Stel wielen 13x5.00-6”
Stel spoorverbreders
Fronttrekhaak F720 (standaard bij F630)
Frontgewicht 23 kg

De TOPLAAGBREKER kan omgebouwd worden tot TOPLAAGREINIGER door het messenrondsel en
verkruimelrol te demonteren en te vervangen door:
10804 Vijzel 80 cm (deze komt in de plaats van het messenrondsel)
10801 Wielstel (deze komt in de plaats van de verkruimelrol)

TOPLAAGREINIGEN (vijzel)
Om de Honda F720/F810 uit te rusten als TOPLAAGREINIGER zijn de volgende componenten nodig:
9802
10898
10887
10943
11544

Toplaagreiniger
Stel wielen 13x5.00-6”
Stel spoorverbreders (F630 en F720)
Fronttrekhaak F720 (standaard bij F630)
Frontgewicht 23 kg

De TOPLAAGREINIGER kan omgebouwd worden tot TOPLAAGBREKER door de vijzel en het wielstel
te demonteren en te vervangen door:
10802 Messenrondel 80 cm (deze komt in de plaats van de vijzel)
10803 Verkruimelrol (deze komt in de plaats van de verkruimelrol)

WALSEN
Om de MIO F630 en de Honda F720 uit te rusten als tennisveldwals kunnen de volgende componenten
gebruikt worden:
Getrokken wals:
9805, 2-delige wals met zitting. Deze wals wordt achter de trekker gehangen en de onderhoudsman zit op de wals.
Op de wielas van de trekker dienen wielen of walsen gemonteerd te
worden:
9808, wielaswals voor F630 en F720
Als alternatief voor de wielaswals kunnen wielen gemonteerd worden:
10872 Wielen16-6.5x8” met gazonbanden

Voor prijzen zie onze laatste prijslijst Tennisveld onderhouds-apparatuur.
Naast toplaagbrekers/reinigers en walsen hebben wij nog een uitgebreid programma werktuigen, zoals aanhangwagens, kunstgrasvegers, sleepmatten etc.
Informeer naar de mogelijkheden.
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