
Qualität ist kein Zufall!

... voor de fruitteelt en wijnbouw

... voor terreinonderhoud

... voor de akkerbouw

... voor bosbeheer

... voor gemeentelijke bedrijven

Prijslijst 2023

... meer dan 65 jaar innovatieve
 mulchtechniek 

... ontwikkeld en
 gemaakt
 in Duitsland
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Kwaliteit is geen toeval!

Uw humus-dealer

humus PMG 
voor traktoren tot 250 pk

Nieuw vanaf september 2023! 
Meer informatie op pagina 18



Stand: 20.12.2022

  Met het verschijnen van deze prijslijst 
worden alle tot dan toe genoemde prijzen van 
eerdere prijslijsten en drukwerk ongeldig. 

  De hier vermelde prijzen zijn vrijblijvend 
en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande 
aankondiging worden gewijzigd. 
De berekening vindt plaats met de op de 
dag van levering geldende prijzen. 

  Alle gegevens over uitvoeringen, 
gewichten en afmetingen zijn bij benadering 
en vrijblijvend. Constructieveranderingen 
en verbeteringen alsmede kleurafwijkingen 
behouden wij ons zonder voorafgaande 
aankondiging voor. 

  Leveringen vinden altijd plaats conform 
onze Algemene Voorwaarden. U kunt deze op 
onze website „www.humus-mulchgeraete.
de“ inzien en uitprinten. 

  De prijzen voor toebehoren en speciale 
uitrustingen gelden enkel bij de eerste 
uitrusting van de machines. 

  De vermelde vrachtkosten hebben 
uitsluitend betrekking op zendingen binnen 
Duitsland. 

  Deze prijslijst geldt uitsluitend voor 
wederverkopers en professionele gebruikers. 

  Alle prijzen zijn vermeld zonder de 
wettelijke BTW. 

Speciale lak:

Voor speciale lak wordt bij alle kleine 
apparaten (SM-modellen, PS, WM en HKN) 
140,– x netto (geen korting mogelijk) 
per stuk berekend.

Voor alle andere modellen wordt 390,– x 
netto (geen korting mogelijk) per stuk 
berekend.

Levering en eerste gebruik: 

Goed gepresenteerde machines verhogen 
de klanttevredenheid en een veilig gebruik 
van de machines. Dit eerste gebruik kan, 
indien gewenst, door de bevoegde humus-
dealer worden uitgevoerd. 

De koppeling aan het dragend voertuig 
(enkel genormaliseerde aanbouwvarianten, 
bv. CAT 0, 1, 2, 3, koppeldriehoeken enz.) 
en de aanpassing van de aftakas vindt 
plaats door de humus-dealer.

Aanpassingen aan het dragend voertuig, 
montage van de elektronica (stroom- 
voorziening, signaalsensoren, kabels, 
besturingsunits, enz.) of van het benodigd 
hydraulisch systeem worden berekend 
afhankelijk van de hiermee gemoeide 
hoeveelheid werk. 

Bespreek bij de offerteafgifte door uw 
dealer de vereiste kosten voor meerwerk.

 Met het verschijnen van deze prijslijst worden alle tot dan toe
genoemde prijzen van eerdere prijslijsten en drukwerk ongeldig. 

 De hier vermelde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde
zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De berekening
vindt plaats met de op de dag van levering geldende prijzen. 

 Alle gegevens over uitvoeringen, gewichten en afmetingen zijn bij
benadering en vrijblijvend. Constructieveranderingen en
verbeteringen alsmede kleurafwijkingen behouden wij ons zonder
voorafgaande aankondiging voor. 

 Leveringen vinden altijd plaats conform onze
Algemene Voorwaarden. U kunt deze op onze website 
„www.humus-mulchgeraete.de“ inzien en uitprinten. 

 De prijzen voor toebehoren en speciale uitrustingen gelden enkel
bij de eerste uitrusting van de machines. 

 De vermelde vrachtkosten hebben uitsluitend betrekking op
zendingen binnen Duitsland. 

 Deze prijslijst geldt uitsluitend voor wederverkopers en professionele
gebruikers. 

 Alle prijzen zijn vermeld zonder de wettelijke BTW. 

Stand: 1 december 2020

Levering en eerste gebruik: 

Goed gepresenteerde machines verhogen
de klanttevredenheid en een veilig gebruik
van de machines. Dit eerste gebruik kan,
indien gewenst, door de bevoegde humus-dealer
worden uitgevoerd. 

De koppeling aan het dragend voertuig
(enkel genormaliseerde aanbouwvarianten,
bv. CAT 0, 1, 2, 3, koppeldriehoeken enz.)
en de aanpassing van de aftakas vindt plaats
door de humus-dealer.

Aanpassingen aan het dragend voertuig,
montage van de elektronica (stroomvoorziening, 
signaalsensoren, kabels, besturingsunits, enz.) 
of van het benodigd hydraulisch systeem worden 
berekend afhankelijk van de hiermee gemoeide 
hoeveelheid werk. 

Bespreek bij de offerteafgifte door uw dealer de 
vereiste kosten voor meerwerk.
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Galvaniweg 10   Tel.: 0031-475-487021 (algemeen en verkoop)
NL-6101 XH Echt   Tel.: 0031-475-550996 (magazijn)
Nederland Fax: 0031-475-487035 (algemeen en verkoop)
  Fax: 0031-475-300778 (magazijn)

E-mail: algemeen   info@dabekausen.com
verkoop machines  sales@dabekausen.com
magazijn  parts@dabekausen.com
techniek en service service@dabekausen.com

ProductcatalogusProductcatalogus

www.dabekausen.com
www.dabekausen-parts.com

De firma JJ Dabekausen BV en de Engelse fabrikant McConnel beschikken samen over een jarenlange 
ervaring op het gebied van fabricage, distributie en service van hydraulische heggenscharen en armmaaiers.

McConnel geldt als de uitvinder van de armmaaiers en behoort op dit specialistische vlak tot de 
marktleiders in Europa. Voortdurende innovatie en kwalitatief hoogwaardige producten zijn al meer dan 
75 jaar het handelsmerk van deze Engelse onderneming.

Het uitgebreide McConnel assortiment vindt zijn weg in alle denkbare werkomstandigheden. 
Groenvoorzieners, (semi-)overheden, de landbouwsector en loonbedrijven profiteren van de hoge 
capaciteit, vooruitstrevendheid en betrouwbaarheid van McConnel machines.

JJ Dabekausen BV is als importeur van McConnel verantwoordelijk voor de distributie van de machines en 
onderdelen in de Benelux en Duitsland.

Onze 40-jarige ervaring op het gebied van machines voor landschapsonderhoud, armmaaiers in het 
bijzonder, heeft reeds vele gebruikers overtuigd om JJ Dabekausen BV als betrouwbare partner te kiezen.

JJ Dabekausen BV staat voor:

> een gedegen advies bij de aanschaf van 
uw machines

> de mogelijkheid tot demonstratie van machines

> uitstekende after-sales service

> snelle en correcte onderdelenleveringen

(magazijn)
Fax: 0031-475-487035 (algemeen en verkoop)
Fax: 0031-475-300778 (magazijn)

info@dabekausen.com
sales@dabekausen.com
parts@dabekausen.com
service@dabekausen.com

www.dabekausen-parts.com

Jeroen Huijsmans | Bedrijfsleider
M 0031-652024460
E  jhuijsmans@dabekausen.com

Hans Biemans | Vertegenwoordiger
M 0031-623917911
E  hbiemans@dabekausen.com

Herbert Balendonck | Verkoopcoördinator
E hbalendonck@dabekausen.com

Christiaan van Gilst | Onderdelen voorziening
E parts@dabekausen.com

Jeroen Huijsmans | Bedrijfsleider
M 0031-652024460
E  jhuijsmans@dabekausen.com

Hans Biemans | Vertegenwoordiger
M 0031-623917911
E  hbiemans@dabekausen.com

Jac Peeters | Sales
E jpeeters@dabekausen.com

Christiaan van Gilst | Onderdelen voorziening
E parts@dabekausen.com

Jeroen Huijsmans | Bedrijfsleider

Jac Peeters | Sales

Hans Biemans | Vertegenwoordiger

Christiaan van Gilst | Onderdelen voorziening

 Met het verschijnen van deze prijslijst worden alle tot dan toe
genoemde prijzen van eerdere prijslijsten en drukwerk ongeldig. 

 De hier vermelde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde
zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De berekening
vindt plaats met de op de dag van levering geldende prijzen. 

 Alle gegevens over uitvoeringen, gewichten en afmetingen zijn bij
benadering en vrijblijvend. Constructieveranderingen en
verbeteringen alsmede kleurafwijkingen behouden wij ons zonder
voorafgaande aankondiging voor. 

 Leveringen vinden altijd plaats conform onze
Algemene Voorwaarden. U kunt deze op onze website 
„www.humus-mulchgeraete.de“ inzien en uitprinten. 

 De prijzen voor toebehoren en speciale uitrustingen gelden enkel
bij de eerste uitrusting van de machines. 

 De vermelde vrachtkosten hebben uitsluitend betrekking op
zendingen binnen Duitsland. 

 Deze prijslijst geldt uitsluitend voor wederverkopers en professionele
gebruikers. 

 Alle prijzen zijn vermeld zonder de wettelijke BTW. 

Stand: 1 december 2020

Levering en eerste gebruik: 

Goed gepresenteerde machines verhogen
de klanttevredenheid en een veilig gebruik
van de machines. Dit eerste gebruik kan,
indien gewenst, door de bevoegde humus-dealer
worden uitgevoerd. 

De koppeling aan het dragend voertuig
(enkel genormaliseerde aanbouwvarianten,
bv. CAT 0, 1, 2, 3, koppeldriehoeken enz.)
en de aanpassing van de aftakas vindt plaats
door de humus-dealer.

Aanpassingen aan het dragend voertuig,
montage van de elektronica (stroomvoorziening, 
signaalsensoren, kabels, besturingsunits, enz.) 
of van het benodigd hydraulisch systeem worden 
berekend afhankelijk van de hiermee gemoeide 
hoeveelheid werk. 

Bespreek bij de offerteafgifte door uw dealer de 
vereiste kosten voor meerwerk.
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Galvaniweg 10   Tel.: 0031-475-487021 (algemeen en verkoop)
NL-6101 XH Echt   Tel.: 0031-475-550996 (magazijn)
Nederland Fax: 0031-475-487035 (algemeen en verkoop)
  Fax: 0031-475-300778 (magazijn)

E-mail: algemeen   info@dabekausen.com
verkoop machines  sales@dabekausen.com
magazijn  parts@dabekausen.com
techniek en service service@dabekausen.com

ProductcatalogusProductcatalogus

www.dabekausen.com
www.dabekausen-parts.com

De firma JJ Dabekausen BV en de Engelse fabrikant McConnel beschikken samen over een jarenlange 
ervaring op het gebied van fabricage, distributie en service van hydraulische heggenscharen en armmaaiers.

McConnel geldt als de uitvinder van de armmaaiers en behoort op dit specialistische vlak tot de 
marktleiders in Europa. Voortdurende innovatie en kwalitatief hoogwaardige producten zijn al meer dan 
75 jaar het handelsmerk van deze Engelse onderneming.

Het uitgebreide McConnel assortiment vindt zijn weg in alle denkbare werkomstandigheden. 
Groenvoorzieners, (semi-)overheden, de landbouwsector en loonbedrijven profiteren van de hoge 
capaciteit, vooruitstrevendheid en betrouwbaarheid van McConnel machines.

JJ Dabekausen BV is als importeur van McConnel verantwoordelijk voor de distributie van de machines en 
onderdelen in de Benelux en Duitsland.

Onze 40-jarige ervaring op het gebied van machines voor landschapsonderhoud, armmaaiers in het 
bijzonder, heeft reeds vele gebruikers overtuigd om JJ Dabekausen BV als betrouwbare partner te kiezen.

JJ Dabekausen BV staat voor:

> een gedegen advies bij de aanschaf van 
uw machines

> de mogelijkheid tot demonstratie van machines

> uitstekende after-sales service

> snelle en correcte onderdelenleveringen

(magazijn)
Fax: 0031-475-487035 (algemeen en verkoop)
Fax: 0031-475-300778 (magazijn)

info@dabekausen.com
sales@dabekausen.com
parts@dabekausen.com
service@dabekausen.com

www.dabekausen-parts.com

Jeroen Huijsmans | Bedrijfsleider
M 0031-652024460
E  jhuijsmans@dabekausen.com

Hans Biemans | Vertegenwoordiger
M 0031-623917911
E  hbiemans@dabekausen.com

Herbert Balendonck | Verkoopcoördinator
E hbalendonck@dabekausen.com

Christiaan van Gilst | Onderdelen voorziening
E parts@dabekausen.com

Jeroen Huijsmans | Bedrijfsleider
M 0031-652024460
E  jhuijsmans@dabekausen.com

Hans Biemans | Vertegenwoordiger
M 0031-623917911
E  hbiemans@dabekausen.com

Jac Peeters | Sales
E jpeeters@dabekausen.com

Christiaan van Gilst | Onderdelen voorziening
E parts@dabekausen.com

Jeroen Huijsmans | Bedrijfsleider

Jac Peeters | Sales

Hans Biemans | Vertegenwoordiger

Christiaan van Gilst | Onderdelen voorziening

Stand: 24 februari 2022 

 Met het verschijnen van deze prijslijst 
worden alle tot dan toe genoemde prijzen van 
eerdere prijslijsten en drukwerk ongeldig. 

 De hier vermelde prijzen zijn vrijblijvend 
en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande 
aankondiging worden gewijzigd.
De berekening vindt plaats met de op de
dag van levering geldende prijzen. 

 Alle gegevens over uitvoeringen, 
gewichten en afmetingen zijn bij benadering 
en vrijblijvend. Constructieveranderingen 
en verbeteringen alsmede kleurafwijkingen 
behouden wij ons zonder voorafgaande 
aankondiging voor. 

 Leveringen vinden altijd plaats conform 
onze Algemene Voorwaarden. U kunt deze op 
onze website „www.humus-mulchgeraete.
de“ inzien en uitprinten. 

 De prijzen voor toebehoren en speciale 
uitrustingen gelden enkel bij de eerste
uitrusting van de machines. 

 De vermelde vrachtkosten hebben 
uitsluitend betrekking op zendingen binnen 
Duitsland. 

 Deze prijslijst geldt uitsluitend voor 
wederverkopers en professionele gebruikers. 

 Alle prijzen zijn vermeld zonder de
wettelijke BTW. 

Speciale lak:

Voor speciale lak wordt bij alle kleine
apparaten (SM-modellen, PS, WM en HKN)
120,– x netto (geen korting mogelijk)
per stuk berekend.

Voor alle andere modellen wordt 350,– x
netto (geen korting mogelijk) per stuk 
berekend.

Levering en eerste gebruik: 

Goed gepresenteerde machines verhogen
de klanttevredenheid en een veilig gebruik
van de machines. Dit eerste gebruik kan,
indien gewenst, door de bevoegde humus-
dealer worden uitgevoerd. 

De koppeling aan het dragend voertuig
(enkel genormaliseerde aanbouwvarianten,
bv. CAT 0, 1, 2, 3, koppeldriehoeken enz.)
en de aanpassing van de aftakas vindt
plaats door de humus-dealer.

Aanpassingen aan het dragend voertuig,
montage van de elektronica (stroom-
voorziening, signaalsensoren, kabels,
besturingsunits, enz.) of van het benodigd 
hydraulisch systeem worden berekend 
afhankelijk van de hiermee gemoeide 
hoeveelheid werk. 

Bespreek bij de offerteafgifte door uw
dealer de vereiste kosten voor meerwerk.

 Met het verschijnen van deze prijslijst worden alle tot dan toe
genoemde prijzen van eerdere prijslijsten en drukwerk ongeldig. 

 De hier vermelde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde
zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De berekening
vindt plaats met de op de dag van levering geldende prijzen. 

 Alle gegevens over uitvoeringen, gewichten en afmetingen zijn bij
benadering en vrijblijvend. Constructieveranderingen en
verbeteringen alsmede kleurafwijkingen behouden wij ons zonder
voorafgaande aankondiging voor. 

 Leveringen vinden altijd plaats conform onze
Algemene Voorwaarden. U kunt deze op onze website 
„www.humus-mulchgeraete.de“ inzien en uitprinten. 

 De prijzen voor toebehoren en speciale uitrustingen gelden enkel
bij de eerste uitrusting van de machines. 

 De vermelde vrachtkosten hebben uitsluitend betrekking op
zendingen binnen Duitsland. 

 Deze prijslijst geldt uitsluitend voor wederverkopers en professionele
gebruikers. 

 Alle prijzen zijn vermeld zonder de wettelijke BTW. 

Stand: 1 december 2020

Levering en eerste gebruik: 

Goed gepresenteerde machines verhogen
de klanttevredenheid en een veilig gebruik
van de machines. Dit eerste gebruik kan,
indien gewenst, door de bevoegde humus-dealer
worden uitgevoerd. 

De koppeling aan het dragend voertuig
(enkel genormaliseerde aanbouwvarianten,
bv. CAT 0, 1, 2, 3, koppeldriehoeken enz.)
en de aanpassing van de aftakas vindt plaats
door de humus-dealer.

Aanpassingen aan het dragend voertuig,
montage van de elektronica (stroomvoorziening, 
signaalsensoren, kabels, besturingsunits, enz.) 
of van het benodigd hydraulisch systeem worden 
berekend afhankelijk van de hiermee gemoeide 
hoeveelheid werk. 

Bespreek bij de offerteafgifte door uw dealer de 
vereiste kosten voor meerwerk.
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Galvaniweg 10   Tel.: 0031-475-487021 (algemeen en verkoop)
NL-6101 XH Echt   Tel.: 0031-475-550996 (magazijn)
Nederland Fax: 0031-475-487035 (algemeen en verkoop)
  Fax: 0031-475-300778 (magazijn)

E-mail: algemeen   info@dabekausen.com
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magazijn  parts@dabekausen.com
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De firma JJ Dabekausen BV en de Engelse fabrikant McConnel beschikken samen over een jarenlange 
ervaring op het gebied van fabricage, distributie en service van hydraulische heggenscharen en armmaaiers.

McConnel geldt als de uitvinder van de armmaaiers en behoort op dit specialistische vlak tot de 
marktleiders in Europa. Voortdurende innovatie en kwalitatief hoogwaardige producten zijn al meer dan 
75 jaar het handelsmerk van deze Engelse onderneming.

Het uitgebreide McConnel assortiment vindt zijn weg in alle denkbare werkomstandigheden. 
Groenvoorzieners, (semi-)overheden, de landbouwsector en loonbedrijven profiteren van de hoge 
capaciteit, vooruitstrevendheid en betrouwbaarheid van McConnel machines.

JJ Dabekausen BV is als importeur van McConnel verantwoordelijk voor de distributie van de machines en 
onderdelen in de Benelux en Duitsland.

Onze 40-jarige ervaring op het gebied van machines voor landschapsonderhoud, armmaaiers in het 
bijzonder, heeft reeds vele gebruikers overtuigd om JJ Dabekausen BV als betrouwbare partner te kiezen.

JJ Dabekausen BV staat voor:

> een gedegen advies bij de aanschaf van 
uw machines

> de mogelijkheid tot demonstratie van machines

> uitstekende after-sales service

> snelle en correcte onderdelenleveringen

(magazijn)
Fax: 0031-475-487035 (algemeen en verkoop)
Fax: 0031-475-300778 (magazijn)

info@dabekausen.com
sales@dabekausen.com
parts@dabekausen.com
service@dabekausen.com

www.dabekausen-parts.com

Jeroen Huijsmans | Bedrijfsleider
M 0031-652024460
E  jhuijsmans@dabekausen.com

Hans Biemans | Vertegenwoordiger
M 0031-623917911
E  hbiemans@dabekausen.com

Herbert Balendonck | Verkoopcoördinator
E hbalendonck@dabekausen.com

Christiaan van Gilst | Onderdelen voorziening
E parts@dabekausen.com

Jeroen Huijsmans | Bedrijfsleider
M 0031-652024460
E  jhuijsmans@dabekausen.com

Hans Biemans | Vertegenwoordiger
M 0031-623917911
E  hbiemans@dabekausen.com

Jac Peeters | Sales
E jpeeters@dabekausen.com

Christiaan van Gilst | Onderdelen voorziening
E parts@dabekausen.com

Jeroen Huijsmans | Bedrijfsleider Hans Biemans | Vertegenwoordiger

Christiaan van Gilst | Onderdelen voorziening

Tom Hermans | Verkoper (België) 
M  0032-470067535
E  thermans@dabekausen.com

Frank van Kempen | Onderdelen magazijn 
M  0031-475 - 48 70 21
E  magazijn@dabekausen.com

Tom Hermans | Verkoper (België) 

Frank van Kempen | Onderdelen magazijn 

Jac Peeters | Sales
M  0031-612238682
E  jpeeters@dabekausen.com
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Hydraulische mulchkoppen

 WMH  13 / 18 32 

 SMH  8 / 11 34 

 KMA  17 / 23 36

Bosbouwmaaier

 PS  26 / 34 38

 PH  26 / 34 40

Zijmaaiers

 SSP 30 / 40   42 
 Zijmaaiers 125 – 155 cm 

 SP 66 / 82   43 
 Zijmaaiers 156 – 240 cm

 SPS 
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Klepelmaaiers

 WM  13 / 18 10

 KM   18 / 25 12

 KMN platte aandrijving 18 / 25 13

 PME  25 / 35 14

 PM  185 / 250 16

 PMG  130 / 180 18

 PMF  44 / 60 20

 PML  30 / 40 22

 KMF  30 / 40 24

 Typ A  26 / 34 26 

 SPG   22 / 30 27

 SM  8 / 11 28 
 85 – 175 cm werkbreedte

 SME  8 / 11 30

Cirkelmaaiers

 HKN 12 / 16 48

 HKP 18 / 25 49

 STO 33 / 45 50

 SHF 33 / 45 51

 LV 29 / 40   52

 AFLR 15 / 20 54

 AFLR 3200 55 / 75 55

 VO 37 / 45 56 
 voor fruitteelt

 VO   57 
 Zwenkarmbesturin

 OMB 37 / 45 58

optioneel als

optioneel als

 
Klepelm

aaiers  
Hydraulische 

Bosbouw
m

aaier  
Zijm

aaiers  
Cirkelm

aaiers  
Grondbew

erking 
Overig

 
 

m
ulchkoppen 

 
 

 
 

assortim
ent 

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW



humus staat al meer dan 65 jaar 
voor innovatieve mulchtechniek voor de 
fruitteelt en wijnbouw en het onderhoud 
van gemeentelijke groenvoorzieningen. 

Met de ontwikkeling en productie van 
mulchwerktuigen zijn wij groot geworden. 
De onder het handelsmerk humus aangeboden 
machines zijn tegenwoordig uit de fruitteelt en 
wijnbouw, het gemeentelijke gebruik en het 
bosbeheer niet meer weg te denken. 

Montage 
van humus 

klepelmaaiers 4

 humus-mulchwerktuigen
van fijnkorrelig staal
 lichter     steviger
waardevaster

www.tuvsud.com/ms-zert



Onze geschiedenis 
Sinds wij in 1954 als pioniers het eerste 
mulchwerktuig voor de fruitteelt hebben 
ontwikkeld, zijn wij met deze thematiek 
succesvol doorgegaan. Tegenwoordig 
bestaat het humus-assortiment uit meer 
dan 100 modellen. Meer dan 65 jaar staat 
de naam van Maschinenfabrik Bermatingen 
nu voor vakkundigheid en innovatie- 
vermogen. Onze inspanningen voor 
onderzoek en ontwikkeling liggen op een 
hoog niveau. Wij zijn voortdurend bezig 
om onze producten in alle segmenten aan 
de eisen van onze klanten en dus van de 
markt aan te passen. Daarbij gaan de 
overwegingen van onze constructeurs 
altijd in twee richtingen: Enerzijds is het 
zaak om perfecte technische oplossingen 
met de ontwikkeling van bedienings-vrien-
delijke machines en installaties te reali-
seren, anderzijds moet rekening worden 
gehouden met de vele eisen die een 
milieuvriendelijke werkwijze mogelijk 
maken.

Een moderne fabricage garandeert 
een hoge kwaliteitsstandaard 
Op de bedrijfslocatie in Bermatingen aan de 
Bodensee zijn alle afdelingen samengevat: 
administratie, ontwikkeling, onderdelen- 
fabricage en eindmontage werken 
transparant samen. De grootste mijlpaal in 
de geschiedenis van het bedrijf werd bereikt 
met de bouw van het nieuwe hoofdkantoor. 
Hierdoor kon het vorige productiegebied van 
9.000 m2 worden uitgebreid tot het huidige 
productiegebied van meer dan 15.600 m2. 

Vakkennis
Gekwalificeerde en gemotiveerde
medewerkers stellen met teamspirit
en betrokkenheid onze ambitieuze
bedrijfsdoelstellingen veilig. Wij weten:
Wie bij de top wil horen, moet bereid zijn
om iets bijzonders te presteren. Wij gaan 
ook zo te werk: Door lopende investeringen 
garanderen wij de hoge kwaliteitsstandaard 
van onze producten. Systematische
controles en tests worden uitgevoerd in
alle fases van de ontwikkeling via alle
productiestappen tot aan de verzending 
naar onze klanten in de hele wereld. 
 
Precisiewerk voor tevreden klanten 
Binnen ons bedrijf zijn niet alleen alle 
producten eigen constructies resp. worden 
deze door ons tot serieproduct ontwikkeld, 
wij produceren – voor zover mogelijk en ons 
dit rendabel lijkt – ook alle losse onderdelen 
zelf. Geschoolde medewerkers bedienen de 
meest geavanceerde productie-installaties. 
Onze CNC-gestuurde lasrobots en
kantpersen vormen naast het laser-centrum 
(www.laserschneiden.tv) een andere 
belangrijke voorwaarde om aan onze 
eigen kwaliteitseisen en de hoge kwaliteits-
verwachtingen van onze klanten 
probleemloos en duurzaam te kunnen 
voldoen. In onze eigen lakinstallaties krijgen 
onze producten een beschermde laklaag. 
Bij de montage van genormaliseerde 
onderdelen stellen wij eveneens hoge 
kwaliteitseisen en gebruiken alleen 
producten met internationale standaard. 

Onderscheiden
Erkende en onderscheiden prestaties 
zijn voor ons een stimulans om niet te 
verslappen in ons streven om onze klanten 
altijd perfecte oplossingen aan te bieden. 
Mofne techniek, optimaal bedieningsgemak 
en goedgekeurde veiligheid zijn bij onze 
ontwikkelingen vanzelfsprekend – internati-
onale keuringscertificaten tonen dit aan. 



Al meer dan 65 jaar houden wij ons bezig ons met de problematiek 
van het mulchen. Onze toonaangevende technische oplossingen 
garanderen werktuigen die voldoen aan uw behoefte. 
Deze vormen een optimale prijs-/kwaliteitsverhouding alsmede 
levensduur, functionaliteit en betrouwbaarheid. 
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Alle humus mulchwerktuigen... 
... zijn intensief voor praktijkgericht en professioneel 
  gebruik getest 

... zijn voorzien van een aanbouw voor meerdere categorieën 
 en bieden een probleemloze aanbouw bij cat. I en cat. II of 
 cat. II en cat. III 

... zijn voorzien van grote looprollen: 
 voor een stille loop – zelfs bij oneffen terrein 

... verdelen het gemulchde product gelijkmatig

... beschikken over robuuste V-snaaraandrijvingen die in gelijke 
 mate een hoog vermogen overbrengen en de transmissies 
 beschermen en ontzien 

... bieden een hoge bedrijfsveiligheid door effectieve 
 preventievoorzieningen. Alle humus-mulchwerktuigen 
 voldoen aan de huidige preventievoorschriften en CE-normen 

... zijn servicevriendelijk en onderhoudsarm ontworpen:  
 goed toegankelijke smeerpunten, eenvoudige, snelle 
 V-snaarspanning – deels zelfs automatisch zelfspannend – 
 alsmede goedkope vervanging van de messen 

... zijn waardevaste constructies, vervaardigd van hoogwaardige, 
 langdurig belastbare componenten, zoals bv. lagers, 
 aandrijvingen en hydraulische aggregaten

... hebben stevige en robauste plaatstaalbehuizingen  
 van fijnkorrelig staal 

... leveren voor speciale eisen een omvangrijk aanbod met
 optioneel toebehoren

7

 humus-mulchwerktuigen
van fijnkorrelig staal
 lichter     steviger
waardevaster

www.tuvsud.com/ms-zert



Messen

Systeemklepel

Systeemklepel 
voor de PM

Fijnsnijmes 
B60

Slagmes

Universele klepel

Toptechniek 
voor uitstekende 

resultaten 

De werkwijze van alle humus-klepelmaaiers: Op de elektronisch-dynamisch uitgebalanceerde 
rotoras met een royaal bemeten pendelrollenlagering zijn de messen vrij pendelend en 
overlappend geplaatst. De messen mulchen het hoog opgaand gewas op de individueel 
instelbare hoogte en transporteren het gemulchde gewas langs de contramessen – hierbij 
ontstaat een goed maaibeeld en versnippering. Het gemulchde gewas wordt langs de 
behuizing via de looprol geleid en gelijkmatig achter de klepelmaaier verdeeld.

Afhankelijk van het gebruiksdoel zijn de humus-klepelmaaiers naar keuze voorzien van 
messen of van klepels: 

De paarsgewijs opgehangen messen zijn licht lopend, duurzaam en 
vereisen slechts een geringe kracht. Bovendien zorgen deze voor een goede 
verdeling van de mulchmassa. Messen kunnen aan twee kanten worden 
gebruikt en zijn zeer populair, omdat deze tijdens het werk weinig stof 
ontwikkelen.

Aanbevolen toepassingen
n Onderhoud van groenvoorzieningen 
n Takken tot 5 cm Ø 
n Struikgewas 
n Bij een bodem vol stenen 
n Tussen in rijen geplante gewassen 
n Mulchen in groenbemestingen

Aanbevolen toepassingen
...voor fijnsnijmessen
n Onderhoud van weilanden 
n Snoeihout tot ca. 10 cm Ø 
n Onderhoud van groenvoorzieningen 
n Veldbewerking 
n Bosbeheer 
n Mulchen van maisstro
...voor klauwmessen
n Snoeihout tot ca. 10 cm Ø

Aanbevolen toepassingen
...voor fijnsnijmessen
n Onderhoud van weilanden 
n Snoeihout tot ca. 10 cm Ø 
n Onderhoud van groenvoorzieningen 
n Veldbewerking 
n Bosbeheer 
n Mulchen van maisstro

Aanbevolen toepassingen
n Mulchen van gras 
n Plantsoenen en 
 sportaccommodaties 
n Bermen 
n Dammen en dijken 
n Gemeentelijk gebruik 
n Snoeihout tot ca. 3 cm Ø

De systeemklepel ontwikkelt door zijn bijzondere vorm en het hoge eigen 
gewicht van 2,7 kg een gunstige zuigwerking en een bijzonder mooi 
maairesultaat. In het diepbed van de messenhouder wordt naar keuze een 
fijnsnijmes of een klauwmes geschroefd. De messen kunnen goedkoop 
worden vervangen.

De systeemklepel ontwikkelt door zijn bijzondere vorm en het hoge eigen 
gewicht van 4,6 kg (PM) en 4,2 kg (PMG) een gunstige zuigwerking en 
een bijzonder mooi maairesultaat. In het diepbed van de messenhouder 
wordt naar keuze een fijnsnijmes of een klauwmes geschroefd. 
De messen kunnen goedkoop worden vervangen.

Net als zijn grote broer, de systeemklepel, ontwikkelt de B60-fijnsnijmes 
door zijn bijzondere vorm en het hoge eigen gewicht een gunstige 
zuigwerking en een bijzonder mooi maairesultaat. In het diepbed 
van de messenhouder wordt een fijnsnijmes geschroefd.

De modellen SM, SMH, SSP 125 t / m 155, SME en SSG zijn optioneel 
verkrijgbaar met een fijnsnijmes B60, slagmes of als Safety Mulcher. 
Deze zorgen voor een zuivere en goede snede tijdens het mulchen en 
bewijzen zich bij het fijnhakken van struikgewas tot een dikte van 
ca. 3 cm.

Hierbij gaat het om een allround-klepel. 
Deze is zowel geschikt voor het mulchen als voor het fijnhakken 
van takken tot ca. 5 cm.



B80

B40 /
B50

Modellen VO, 
AFLR, STO, 
SHF en OMB

Model LV

Model HKP 
en HKN

B70Alleen voor 
bosbouw-
maaier PH 
geschikt

Alleen 
geschikt 
voor PS!

Aanbevolen toepassingen
n Mulchen van snoeihout 
 en meerjarige groei 
n Onderhoud van oevers 
n Lijnonderhoud 
n Biotoop onderhoud 
n Renaturatie 
n Recultivatie 
n Onderhoud van bossen 
n Landschapsbeheer

Voor het werken met licht grondcontact is de B70 het ideale mes! 
Door zijn enkelsnijdend, scherp en gehard blad krijg je de beste resultaten. 
De B70 is geschikt voor alle soorten grond, vegetatie ondergroei lagen.

 

Drievoudig hardmetalen gereedschap met versprongen snijvlakken voor 
intensief gebruik en zanderige toepassingen. Minimale kracht nodig dankzij 
diagonaal ingevoegde hardmetalen platen en een extra slijtagebescherming 
op de houder.

In het centrum van de Safety-mulchertechniek werkt een schroefspiraal, die voorzien is van meervoudig getande 
snijbladen van extra slijtvast speciaalstaal. Bij de variant B50 gaat het om een versterkte versie van dit snijbladen-
systeem, bedoeld voor een bijzonder breed gamma aan toepassingen. Bij het mulchen kan een bijzonder zuiver 
en fijn snijpatroon bij een hoge oppervlaktecapaciteit worden bereikt en ook bij het verhakselen van struikgewas 
en hout overtuigt hij met excellente resultaten. Door de bijzondere constructie en plaatsing van de messen op de 
rotor wordt het naar buiten slingeren van stenen en andere voorwerpen tijdens het werk en bij het optillen van de 
mulcher praktisch onmogelijk.

Als B40 ook met hardmetalen beslag voor sterk slijtende en zanderige toepassingen leverbaar!

Afhankelijk van het model zijn de basisapparaten uitgerust met twee, drie of 
vier messtrippen. Daardoor wordt een grote snijdiepte bereikt, wat tot uiting 
komt in een zuiver snijpatroon. De messen zijn op mesdragers gemonteerd, 
zodat de lemmeten voordelig kunnen worden vervangen.

Per messtrip zijn twee vrij heen en weer bewegende meslemmeten op de 
mesdrager gemonteerd, die snel en voordelig kunnen worden vervangen.

Door de lineaire werkbreedte-instelling wordt een grote snijdiepte bereikt, 
dit leidt tot een precies en zuiver snijpatroon.

Per messtrip zijn twee beweegbare, vrij heen en weer bewegende messsen 
gemonteerd, die zorgen voor een zuiver en precies snijpatroon. Daarnaast 
kunnen aan de messenschijf twee bestekhoutmessen worden gemonteerd, 
om licht hout tot een diameter van 3 cm verhakselen.

humus-safety mulcher: 
De revolutionaire 
mulchtechnologie met 
overtuigende voordelen...
...Veiligheid   Door de speciale constructie en plaatsing van 
de messen op de rotor wordt het eruit slingeren van stenen en andere 
vreemde voorwerpen tijdens het werk en ook bij het omhoog tillen 
van het mulchwerktuig vrijwel verhinderd. 
 
...Prestaties    Safety mulchers maken een hogere snijsnelheid 
van de messen mogelijk, hetgeen een positieve uitwerking heeft op een 
hoger werktempo en daarmee kan een groter oppervlak worden bewerkt. 
 
...Kwaliteit    Het grote aantal snijkanten door het gebruik van 
het drie-snijkantensysteem bij de safety mulcher garandeert een zuivere 
grassnede en een perfecte versnippering van het gemulchde gras. 
 
...Onderhoud     In het centrum van de safety mulcher-techniek 
draait een wormas die voorzien is van snijmessen met veel vertandingen 
van uiterst slijtvast speciaal staal. De onderverdeelde messegmenten 
kunnen zonder speciaal gereedschap makkelijk en snel worden vervangen. 
Dat bespaart tijd en kosten tijdens het onderhoud. 

De safety mulch-techniek is meermaals 
onderscheiden! 

9
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  WM 85 WM 95 WM 105 WM 115 WM 125 WM 135 WM 145
Mes Aant. 24 28 30 36 36 42 44 
Systeemklepel   Aant. 8 8 8 8 10 10 12

Werkbreedte  m  0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45

Totale breedte   m  0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55

Benodigd vermogen*    vanaf kW / pk   13 / 18 13 / 18  13 / 18  16 / 22  18 / 25 18 / 25 22 / 30

Toerental aftakas     omw./min.                                                              540 of 1.000 

Gewicht** ca. kg  235 255 275 295 315 335 355

 Prijs m 3.300,– 3.400,– 3.500,– 3.650,– 3.860,– 4.100,– 4.310,– 

Vrachtkosten  m 210,– 210,– 210,– 210,– 210,– 210,– 210,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken  

Toebehoren m

Aftakas tot ca.  29 kW / pk 40 (art.nr. 800.10.001) 290, –

Aftakas tot ca.  29 kW / pk 40 (art.nr. 800.11.004) 390, – Let op onze bestelinstructies

op pagina 63

Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

Uitrustingskenmerken 

Driepuntsbeugel star

Transmissie met vrijloop 

Hoogwaardige haakse overbrenging: Robuuste, 
elastische aandrijving via versterkte V-snaar 
op de rotoras 

Looprol voor goede bodemvolging en precieze 
maaihoogteregeling 

Zelfreinigende looprol met grote lagering 
en‘afgeronde uiteinden die de bodem ontzien 
voor geleiding en hoogteverstelling van het 
mulchwerktuig – bij WM 135 en 145 

Looproldiameter 140 mm 

Rotor-buisdiameter 102 mm 

Getand tegenmes in de behuizing voor verbeterde 
verkleining van de mulch massa

Hoogte behuizing aandrijfzijde 
met achteraanbouw, platte aandrijving 602 mm 
met 3-punts bevestiging aandrijving 
743 mm hoog

Behuizingshoogte aan perszijde 487 mm

 
Messysteem naar keuze 

Messen             Klauwmes               Fijnsnijmes          Universele klepel

Beproefde toepassingen
  Fruitteelt en wijnbouw
  Tuinbouw
  Kleinfruit
  Boomscholen
  Sportaccommodaties en 
 plantsoenen
  Braakland
  Landschapsonderhoud
  Hakselen van snoeihout
  Gemeentelijk gebruik
  Mulchen van maisstro

Aanbouw: Voor- en/of achterkant
In de fruitteelt/wijnbouw voor het mulchen 
en versnipperen van wijnstokken

WM

voor onderhoudsmachines voor wegen
Projectieltest goedgekeurd conform

DIN EN 13524

Afbeelding 
WM 145

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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 Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de

Speciale uitrusting WM

Standaard 
uitvoering: 
Set glijsloffen 

Hydraulische 
zijverstelling in 
combinatie met 
paralellogram- 
verstelling* / verstel-
weg ca. 40 cm (vanaf 
WM 125 mogelijk)  
(art.nr. 590.95.120) 
2.100,– m

Mechanische lineaire 
zijverstelling* 
(art.nr. 590.95.121) 
1.700,– m* alleen voor voor-/achterkant montage

Harktanden, 
Opname- en   
Scheurinrichting 
met tanden

WM 85 – WM 125 
390,– m

WM 135 – WM 145 
440,– m

Driepuntsbeugel aan 
beide kanten voor 
voor-/achterkant 
montage 
(alleen leverbaar als 
vaste aanbouw)  
990,– m

Aandrijbkast met 
dubbele vryloop; 
onafhankdyk 
draairichting aftakas  
400,– m

 humus-mulchwerktuigen 
... ontwikkeld en gemaakt in Duitsland 
... eenvoudige bediening 
... uitstekende resultaten 
... Service en advies bij uw regionale dealer

mulcht beter!

mulcht goed...

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG
Kesselbachstraße 2, D-88697 Bermatingen, Tel. +49 (0) 75 44 / 95 06 0, www.humus-mulchgeraete.de
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Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

  KM 1451 KM 155 KM 180 KM 200 KM 220
Mes Aant. 44 48 54 60 66 
Systeemklepel Aant. 12 12 14 16 16

Werkbreedte  m  1,45 1,55 1,80 2,00 2,20

Totale breedte  m  1,56 1,70 1,95 2,15 2,35

Hoogte behuizing aandrijfzijde   mm 571 571 571 571 571

Hoogte behuizing uitworpzijde   mm  487 487 487 487 487

max. zijwaartse verstelling  
vanaf hart trekker 

m 1,07 1,16 1,40 (1,12)* 1,54 (1,20)* 1,74 (1,32)*

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  20 / 27 22 / 30 25 / 35 29 / 40 37 / 50

Toerental aftakas   omw./min.                             540 of 1.000 – afhankelijk van de uitrusting

Gewicht** ca. kg  480 500 550 580 630

 Prijs m 5.850,– 5.940,– 7.050,– 7.170,– 7.460,– 
Inklapbare opname- en   
scheurinrichting met tanden m 520,– 730,– 780,– 920,– 950,– 

Vrachtkosten  m 290,– 290,– 290,– 290,– 300,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 
1 KM 145 met V-snaaraandrijving met 2 groeven   * midden aandrijving

Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.11.004) 390,–

Aftakas met vrijloop (art.nr. 800.11.005) 660,–

Set glijsloffen (art.nr. 521.95.923) 360,–

Speciale uitrusting  m

Rubberflappenrotor / strokenpoetser met houder achter- 
aanbouw van mulchwerktuig 2 (art.nr. 101.10.004) 2.740,–

Zwenkschijf met motor 3, uitworp vanaf zijstuk 
mulcher 53 cm, werkbreedte 68 cm, 75 kg, 
zonder hydraulische slang (art.nr. 224.95.615) 2.560,–

Slijtplaten 290,–

 

 

2 Let op! Gewijzigde staffelkorting voor de vakhandel!

Speciale uitrusting  m

Hydraulische zijverstelling voor mulchwerktuig / 
42 cm verstelweg (art.nr. 224.90.402) 430,–

( )* KM 180 / 200 / 220 Ophanging en 
aandryving in het midden   320,–

Afbeelding met
speciale uitrusting

Uitrustingskenmerken 

Hoogwaardige haakse overbrenging: Robuuste, 
elastische aandrijving via versterkte V-snaar op 
de rotoras, automatische V-snaarspanning 

Zelfreinigende looprol met grote 
pendelrollenlagering, looproldiameter 170 mm 

Aan de uiteinden conisch gevormde looprol om 
soepel bochten te kunnen maken

Maaihoogteverstelling via looprol en topstang, 
looprol in hoogte verstelbaar 

Getand tegenmes in de behuizing voor verbeterde 
verkleining van de mulch massa

Handmatige 3-punts-paralellogram-zijverstelling – 
verstelweg 40 cm 

Rotor-buisdiameter 140 mm 

Messysteem naar keuze 

Messen             Klauwmes               Fijnsnijmes          Universele klepel

Beproefde toepassingen 
  Fruitteelt en wijnbouw
  Onderhoud van weilanden 
 en terreinen
  Landschapsonderhoud
  Mulchen van groenvoorzieningen
  Langs straten en wegen
  Sportaccommodaties en 
 plantsoenen
  Onderhoud van groenvoorzieningen  
 op luchthavens en braakland
  Bosbouw
  Hakselen van snoeihout
  Kleinfruit
  Mulchen van maisstro

KM Aanbouw: Achterkant
Krachtige uitvoering voor het mulchen 
en versnipperen van takken

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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Uitrustingskenmerken

Hoogwaardige haakse overbrenging met twee vrij- 
loopwielen: Robuuste, elastische aandrijvingvia versterkte 
V-snaar op de rotoras, autom. V-snaarspanning

Transmissie onafhankelijk van de draairichting enkel voor 
540 omw./min. of 1.000 omw./min.

Zelfreinigende looprol met grote pendelrollenlagering, 
looproldiameter 170 mm 

Op de uiteinden conisch gevormde looprol om soepel 
bochten te kunnen maken

Maaihoogteverstelling via looprol en topstang, looprol in 
hoogte verstelbaar

Getand tegenmes in de behuizing voor verbeterde 
verkleining van de mulch massa

Handmatige 3-punts-paralellogram-zijverstelling – 
verstelweg 41 cm

Rotor-buisdiameter 140 mm

Platte V-snaaraandrijving aan de zijkant

Messysteem naar keuze

Messen             Klauwmes               Fijnsnijmes          Universele klepel

  KMN 155 KMN 180 KMN 200 KMN 220
Mes Aant. 48 54 60 66 
Systeemklepel Aant. 12 14 16 16

Werkbreedte  m  1,55 1,80 2,00 2,20

Totale breedte  m  1,70 1,95 2,15 2,35

Hoogte behuizing aandrijfzijde  mm  571 571 571 571

Hoogte behuizing uitworpzijde   mm  487 487 487 487

max. zijwaartse uitworp 
vanaf hart trekker 

m 1,18 1,32 1,42 1,52

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  22 / 30 25 / 35 29 / 40 37 / 50

Toerental aftakas  omw./min.                              540 of 1.000 – afhankelijk van de uitrusting

Gewicht** ca. kg  620 630 640 690

 Prijs m 6.980,– 8.110,– 8.270,– 8.560,– 
Klappbare Aufnahme- und  
Zerreißvorrichtung mit Zinken m 730,– 780,– 920,– 950,– 

Vrachtkosten  m 310,– 310,– 310,– 340,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken

Beproefde toepassingen 
  Fruitteelt en wijnbouw
  Onderhoud van weilanden 
 en terreinen
  Landschapsonderhoud
  Mulchen van groenvoorzieningen
  Langs straten en wegen
  Sportaccommodaties en 
 plantsoenen
  Onderhoud van groenvoorzieningen 
 op luchthavens en braakland
  Aardbeienteelt en bosbouw
  Hakselen van snoeihout
  Mulchen van maisstro

KMN Platte aandrijving
Aanbouw: Voorkant
Krachtige uitvoering voor het mulchen 
en versnipperen van takken

Let op onze bestelinstructies

op pagina 63

Machine inclusief 
houtschuif met arm
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 Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de

Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.11.004) 390,–

Set glijsloffen (art.nr. 521.95.923) 360,–

 

Speciale uitrusting m

Slijtplaten 290,–

1 Let op! Gewijzigde staffelkorting 
voor de vakhandel!

Speciale uitrusting m

Hydraulische zijverstelling voor mulchwerktuig / 42 cm verstelweg (art.nr. 224.90.402) 430,–

Aanbouwplaat voor rubberflappenrotor, hellingshoek verstelbaar (art.nr. 229.95.901) 600,–

Frame t.b.v. poetser aan een zijde (rechts) met hydraulische hefinrichting 1 1.680,–

Rubberflappenrotor / strokenpoetser 1                                                           per zijde  1.740,–

Frame t.b.v. poetser met hydraulische hefinrichting (aan beide zijden) 1 1.900,–

Rubberflappenrotor met houder voor frontaanbouw 1 2.970,–

 
Klepelm

aaiers  
Hydraulische 

Bosbouw
m
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Zijm

aaiers  
Cirkelm

aaiers  
Grondbew

erking 
Overig
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Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

  PME 155 PME 180 PME 200 PME 220
Mes Aant. 48 54 60 66 
Systeemklepel Aant. 12 14 16 16

Werkbreedte  m  1,55 1,80 2,00 2,20

Totale breedte  m  1,74 1,98 2,18 2,38

Hoogte behuizing aandrijfzijde  mm  594 594 594 594

Hoogte behuizing uitworpzijde   mm  517 517 517 517

max. zijwaartse uitworp 
vanaf hart trekker 

m 1,06 1,30 1,40 1,50

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  25 / 35 25 / 35 29 / 40 37 / 50

Toerental aftakas  omw./min.                             540 of 1.000 – afhankelijk van de uitrusting

Gewicht** ca. kg  660 720 780 830

 Prijs m 8.590,– 9.050,– 9.410,– 9.880,– 
Klappbare Aufnahme- und  
Zerreißvorrichtung mit Zinken m 730,– 780,– 920,– 950,–

Vrachtkosten  m 330,– 370,– 370,– 370,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken

Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.11.004) 390,–

Speciale uitrusting m

Frame t.b.v. poetser aan een zijde (rechts) met hydraulische 
hefinrichting 1 1.680,–

Frame t.b.v. poetser met hydraulische hefinrichting (aan beide zijden) 1 1.900,–

Rubberflappenrotor / strokenpoetser 1 per zijde  2.970,–

Slijtplaten 290,–

1 Let op! Gewijzigde staffelkorting voor de vakhandel!

Beproefde toepassingen 
  Fruitteelt en wijnbouw
  Onderhoud van weilanden
 en terreinen
  Landschapsonderhoud
  Mulchen van groenvoorzieningen
  Langs straten en wegen
  Sportaccommodaties en
 plantsoenen
  Onderhoud van groenvoorzieningen
 op luchthavens en braakland
  Aardbeienteelt en bosbouw
  Hakselen van snoeihout
  Mulchen van maisstro

PME Platte aandrijving
Aanbouw: Voor- en achterkant
Krachtige uitvoering voor het mulchen  
en versnipperen van takken

Let op onze bestelinstructies

op pagina 63

Uitrustingskenmerken

Hoogwaardige haakse overbrenging met dubbele 
vrijloop: Robuuste, elastische aandrijving via versterk-
te V-snaar op de rotoras, autom. V-snaarspanning

Transmissie onafhankelijk van draairichting enkel 
voor 540 omw./min. of 1.000 omw./min.

Zelfreinigende looprol met grote pendelrollen- 
lagering, looproldiameter 170 mm 

Op de uiteinden conisch gevormde looprol om 
soepel bochten te kunnen maken

Maaihoogteverstelling via looprol en topstang, 
looprol in hoogte verstelbaar

Getand tegenmes in de behuizing voor verbeterde 
verkleining van de mulch massa

Hydraulische zijverstelling – verstelweg 40 cm

Rotor-buisdiameter 140 mm

Platte V-snaaraandrijving aan de zijkant

Glijsloffen

Messysteem naar keuze
 

Messen             Klauwmes               Fijnsnijmes          Universele klepel

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG
Kesselbachstraße 2, D-88697 Bermatingen
Tel. +49 (0) 75 44 / 95 06 0, www.humus-mulchgeraete.de

humus-systeemklepel 
al 25 jaar onovertrefbaar

...wow, die vreet
meer dan ik!

∙ Flexibel in de messenkeuze
∙ 25 % economischer werken

∙ Eenvoudig messen vervangen
∙ Uitstekend maairesultaat

De humus-systeemklepel overtuigt door de hoge zuigende werking en slagkracht en is 
met deze eigenschappen duidelijk beter dan de traditionele messystemen. 
Door de mogelijkheid van het flexibele vervangen van messen worden de kosten 
aanzienlijk verlaagd ten opzichte van de complete klepel!



  PM 280
Fijnsnijmes Aant. 24

Werkbreedte m 2,78

Totale breedte m 3,00

Totaal gewicht** kg 2.100 

      met bewerkingsrol cut roller kg 2.293

Benodigd vermogen* vanaf kW / pk 185 / 250

Ontwerp aandrijving max. tot kW / pk 235 / 320

Toerental aftakas  omw./min. 1.000

Toerental messenas min-1 1.200 

Verschuifbereik cm 46

Max. zijwaartse uitworp vanaf hart trekker m 1,62

 Prijs m 18.800,– 
Vrachtkosten m af fabriek – vrachtkosten op aanvraag

Einweisung beim Kunden innerhalb Deutschlands m  600,–
*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.12.053) 960,–

Speciale uitrusting m

Verlichting met waarschuwingspanelen 640,–

Uitrustingskenmerken 

Aanbouw: Cat. II en III

5 V-snaren

Klepelgewicht: 4,6 kg

Mesomtrek: 690 mm

Doorlaathoogte behuizing: 800 mm

Ingangshoogte behuizing: 370 mm

2 getande tegenmessen in de behuizing voor 
verbeterde verkleining van de mulch massa

Verstelbare slaglijst

Diameter van de looprol: Ø 320 mm

Maaihoogteverstelling met looprol (6 cm) 
en topstang

Hardox® wear plate
 
Messysteem

Beproefde toepassingen 
  Onderhoud van weilanden
 en terreinen
  Mulchen van groenvoorzieningen
  Mulchen van stoppelgewassen 
  Mulchen van maisstro
  Onderhoud van 
 groenvoorzieningen
  Hakselen van snoeihout
  Landschapsonderhoud
  Mulchen van oogstrestanten

PM Aanbouw: Voor- en/of achterkant
Voor tractoren vanaf 185 kW / 250 pk
heel krachtige uitvoering tot 235 kW / 320 pk

16

Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

humus

This product is made

of Hardox® wear plate

Transportframe 
340,– m

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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voor onderhoudsmachines voor wegen
Projectieltest goedgekeurd conform

DIN EN 13524

Fijnsnijmes met 
4,6 kg 

NIEUW!
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 Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de
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De rollen kunnen 
afhankelijk van
het gebruik worden 
gewisseld!

Cut roller

De looprol cut roller plet en 
snijdt tevens de gewasresten. 
Deze is zeer geschikt voor 
droge en zanderige bodems.

Functieschema 
cut roller

   PM 280
Cut roller  Gewicht kg 520

 Prijs m 7.200,–

Looprol  Gewicht kg 350 

Prijsverlaging  bruto  
Machine zonder looprol  Prijs m 3.300,–

Mulchende grondbewerking door wisselbare
bewerkingsrollen



   PMG 280
Fijnsnijmes Aant. 24

Werkbreedte m 2,78

Totale breedte m 3,00

Totaal gewicht** kg 1.660

Benodigd vermogen* vanaf kW / pk 130 kW of 180 pk

Ontwerp aandrijving max. tot kW / pk 195 kW of 265 pk

Toerental aftakas  omw./min. 1.000

Toerental messenas min-1 1.428

 Prijs m 15.200,– 
Vrachtkosten m af fabriek – vrachtkosten op aanvraag

Verpakking/pallets m 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Beproefde toepassingen 
  Onderhoud van weilanden
 en terreinen
  Mulchen van groenvoorzieningen
  Mulchen van stoppelgewassen 
  Mulchen van maisstro
  Onderhoud van 
 groenvoorzieningen
  Hakselen van snoeihout
  Landschapsonderhoud
  Mulchen van oogstrestanten

PMG

18

Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

Uitrustingskenmerken 

Aanbouw: Cat. II en III

Glijsloffen . Steunvoet

Klepelgewicht: 4,2 kg

Mesomtrek: 61 cm

Doorlaathoogte behuizing: 70,2 cm

Ingangshoogte behuizing: 36 cm

2 getande tegenmessen in de behuizing voor 
verbeterde verkleining van de mulch massa

Diameter van de looprol: Ø 25 cm

Maaihoogteverstelling met looprol (10 cm) 
en topstang

Aandrijfstomp hoogte boven de grond ca. 88 cm

Zelfreinigende looprol met grote lagering en 
afgeronde uiteinden die de bodem ontzien voor ge-
leiding en hoogteverstelling van het mulchwerktuig

Pendelrollenlager op rotor

Rubberen beschermingsdoeken voor en achter

Metalen valkleppen

Hoogwaardige haakse overbrenging met vrijloop

Robuuste aandrijving via tandriem op rotoras

Hardox® wear plate

Aanbouw: Voor- en/of achterkant
Voor tractoren vanaf 130 kW / 180 pk 
tot 195 kW / 265 pk

Messysteem
Fijnsnijmes 
met  4,2 kg 

Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.12.053) 960,–

Speciale uitrusting m

Verlichting met waarschuwingspanelen 640,–

Ontlastingsinrichting voor frontaanbouw  405,–

Transportframe 
340,– m

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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 Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de
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   PMF 240 PMF 260 PMF 280 PMF 320
Mes Aant. 72 72 84 84 
Systeemklepel Aant. 20 20 24 24

Werkbreedte  m  2,40 2,60 2,78 3,20

Totale breedte   m  2,62 2,82 3,00 3,42

Hoogte behuizing aandrijfzijde   mm  905 905 905 977

Hoogte behuizing uitworpzijde   mm  539 539 539 627

max. zijwaartse uitworp 
vanaf hart trekker 

ca. m 1,79 1,97 2,06 2,24

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  44 / 60 44 / 60 56 / 75 66 / 90

Toerental aftakas  omw./min.                               540, 750 of 1.000

Gewicht**   ca. kg  1.088 1.148 1.195 1.428

 Prijs m 10.100,– 10.200,– 11.100,– 12.200,– 
Vrachtkosten  m 580,– 580,– 580,– 580,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken         

Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.11.004) 390,–

Steunvoet (art.nr. 524.95.109) 150,–

Afbeelding met
speciale uitrusting

Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

Uitrustingskenmerken 

Breede uitworp van het gemulchde product achter de looprol

Transmissie met vrijloop

Hoogwaardige haakse overbrenging: Robuuste, 
elastische aandrijving via versterkte V-snaar op de rotoras, 
automatische V-snaarspanning

Zelfreinigende looprol met grote lagering en afgeronde 
uiteinden die de bodem ontzien voor geleiding en 
hoogteverstelling van het mulchwerktuig

Instelbare maaihoogte van 3 tot 15 cm aan de looprol

Getand tegenmes in de behuizing voor verbeterde 
verkleining van de mulch massa

Glijsloffen

Grote looproldiameter 244 mm

Rotor-buisdiameter 168 mm / PMF 320 = 244 mm

Dubbele beugel aan beide zijden voor bevestiging 
aan voor- en achterzijde met lineaire hydraulische 
zijverstelling – verstelafstand 63 cm

V-snaarbeschermplaat / Versterking

 
Messysteem naar keuze

Messen             Klauwmes               Fijnsnijmes          Universele klepel

Beproefde toepassingen 
  Onderhoud van weilanden 
 en terreinen
  Mulchen van groenvoorzieningen
  Sportaccommodaties en 
 plantsoenen
  Aardbeienteelt en bosbouw
  Mulchen van groenvoorzieningen
  Onderhoud van groenvoorzieningen
 op luchthavens en braakland
  Landschapsonderhoud
  Hakselen van snoeihout, 
 Struikgewas en uitlopers
  Mulchen van maisstro

PMF Aanbouw: Voor- en/of achterkant
Trekker vanaf 44 kW / 60 pk
Zware uitvoering bis 150 kW / 200 pk

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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 Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de
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Speciale uitrusting PMF

Bedrijfsurenteller 
600,– m

Zijwaarts traploos 
verstelbare 
loopwielen i.p.v. 
looprollen  
1.630,– m

Kettingen 
i.p.v. metalen 
valkleppen 
270,– m

Aandrijbkast met 
dubbele vryloop; 
onafhankdyk 
draairichting 
aftakas  
400,– m

Ontlastings- 
voorziening 
voor front- 
aanbouw  
405,– m

Andere Speciale uitrusting m

Slijtplaten tot 2,20 m werkbreedte    290,–

Slijtplaten vanaf 2,40 m werkbreedte 390,–

Verlichting met waarschuwingspanelen 640,–

Extra rubberen 
steenslag- 
bescherming aan 
de voorzijde 
770,– m

Extra rubberen 
steenslag- 
bescherming aan 
de achterzijde 
290,– m
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   PML 220 PML 240 PML 260 PML 280
Mes Aant. 66 72 72 84 
Systeemklepel Aant. 16 20 20 24

Werkbreedte   m  2,20 2,40 2,60 2,78

Totale breedte   m  2,37 2,57 2,77 2,95

max. zijwaartse uitworp 
vanaf hart trekker 

m 1,55 1,63 1,71 1,83

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk 37 / 50 44 / 60 44 / 60 56 / 75

Toerental aftakas  omw./min.         540 / 750 / 1.000

Gewicht**   ca. kg  620 670 700 760

 Prijs m 6.600,– 6.800,– 6.900,– 7.600,– 
Vrachtkosten  m 520,– 520,– 520,– 520,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken         

Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.11.004) 390,–

Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

Uitrustingskenmerken 

Breede uitworp van het gemulchde product achter de 
looprol

Transmissie met vrijloop

Hoogwaardige haakse overbrenging: Robuuste, 
elastische aandrijving via versterkte V-snaar op de rotoras, 
automatische V-snaarspanning

Zelfreinigende rol met grote bolvormige rollagers, 
aandrijfrol diameter 170 mm

Instelbare maaihoogte van 3 tot 15 cm aan de looprol

Getand tegenmes in de behuizing voor verbeterde 
verkleining van de mulch massa

Glijsloffen

Rotor-buisdiameter 168 mm

Hardox® slijtplaatbehuizing

Hoogte behuizing aandrijfzijde 904 mm

Hoogte behuizing uitworpzijde 538 mm

 
Messysteem naar keuze

   Messen                  Fijnsnijmes

Beproefde toepassingen 
  Onderhoud van weilanden 
 en terreinen
  Mulchen van groenvoorzieningen
  Aardbeienteelt en bosbouw
  Mulchen van groenvoorzieningen
  Onderhoud van groenvoorzieningen
 op luchthavens en braakland
  Landschapsonderhoud
  Hakselen van snoeihout, 
 Struikgewas en uitlopers
  Mulchen van maisstro

PML Aanbouw: Voor- en/of achterkant
Trekker tot 110 kW / 150 pk

humus

This product is made

of Hardox® wear plate

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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NIEUW!
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  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de
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Speciale uitrusting PML

Extra rubberen 
steenslagbescherming 
aan de voorzijde 
770,– m

Extra rubberen 
steenslagbescherming 
aan de achterzijde 
290,– m

Driepuntsbeugel 
aan beide kanten 
voor aanbouw aan 
voor- en achterkant 
990,– m

Hydraulische 
zijverstelling 
Verstelweg: 
voorkant 44 cm 
achterkant 42 cm 
430,– m

Andere Speciale uitrusting m

Slijtplaten tot 2,20 m werkbreedte   290,–

Slijtplaten vanaf 2,40 m werkbreedte 390,–

Verlichting met waarschuwingspanelen 640,–

Kettingen 
i.p.v. metalen 
valkleppen 
270,– m
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   KMF 200 KMF 220 KMF 240 KMF 260 KMF 280 KMF 300
Mes Aant. 54 60 66 72 72 84 
Systeemklepel Aant. 14 16 16 20 20 24

Werkbreedte  m  1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,78

Totale breedte  m  1,99 2,19 2,39 2,62 2,82 3,00

Hoogte behuizing aandrijfzijde   mm  905 905 905 905 905 905 

Hoogte behuizing uitworpzijde   mm  539 539 539 539 539 539 

max. zijwaartse uitworp 
vanaf hart trekker 

m 1,21 1,41 1,52 1,61 1,72 1,71

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  30 / 40 30 / 40 37 / 50 44 / 60 44 / 60 56 / 75

Toerental aftakas  omw./min.                                            540, 750 of 1.000

Gewicht**   ca. kg  675 720 730 830 890 910

 Prijs m 6.790,– 6.870,– 7.180,- 7.810,– 8.060,– 8.570,– 
Aufnahme- und  
Zerreißvorrichtung mit Zinken m 390,– 430,– 480,– 500,– 500,– 500,–

Vrachtkosten  m 300,– 370,– 370,– 580,– 580,– 580,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken              

Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.11.004) 390,–

Afbeelding met
speciale uitrusting

Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

Uitrustingskenmerken 

Breede uitworp van het gemulchde product achter de 
looprol

Transmissie met vrijloop

Hoogwaardige haakse overbrenging: Robuuste, 
elastische aandrijving via versterkte V-snaar op de rotoras, 
automatische V-snaarspanning

Zelfreinigende looprol met grote lagering en afgeronde 
uiteinden die de bodem ontzien voor geleiding en 
hoogteverstelling van het mulchwerktuig

Instelbare maaihoogte van 3 tot 15 cm aan de looprol

Getand tegenmes in de behuizing voor verbeterde 
verkleining van de mulch massa

Twee steunpoten

Grote looproldiameter 244 mm

Rotor-buisdiameter 168 mm

V-snaarbeschermplaat / Versterking

 
Messysteem naar keuze

Messen             Klauwmes               Fijnsnijmes          Universele klepel

Beproefde toepassingen 
  Onderhoud van weilanden 
 en terreinen
  Mulchen van groenvoorzieningen
  Sportaccommodaties en 
 plantsoenen
  Aardbeienteelt en bosbouw
  Mulchen van groenvoorzieningen
  Onderhoud van groenvoorzieningen
 op luchthavens en braakland
  Landschapsonderhoud
  Hakselen van snoeihout, 
 Struikgewas en uitlopers
  Mulchen van maisstro

KMF Aanbouw: Voor- en/of achterkant
Voor Unimog en trekker vanaf 30 kW / 40 pk
Zware uitvoering tot 150 kW / 200 pk

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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 Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de
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Grondbew

erking 
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ulchkoppen 

 
 

 
 

assortim
ent 

Andere Speciale uitrusting KMF

Bedrijfsurenteller 
600,– m

Platte aandrijving 
aanbouw achterkant 600,– m

Driepuntsbeugel 
aan beide kanten 
voor aanbouw aan 
voor- en achterkant 
990,– m

Zijwaarts traploos 
verstelbare 
loopwielen i.p.v. 
looprollen 
1.630,– m

Set 
glijsloffen 
360,– m

2 stuks 
frontwielen 
1.180,– m

Kettingen 
i.p.v. metalen 
valkleppen 
270,– m

Aandrijbkast met 
dubbele vryloop; 
onafhankdyk 
draairichting 
aftakas  
400,– m

Ontlastings- 
voorziening 
voor front- 
aanbouw 
405,– m

Hydraulische 
zijverstelling 
Verstelweg: 
voorkant 44 cm / 
achterkant 42 cm 
430,– m

Extra rubberen 
steen- 
slagbescherming 
aan de voorzijde 
770,– m

aan achterzijde 
290,– m

Andere Speciale uitrusting m

Slijtplaten tot 2,20 m werkbreedte 290,–

Slijtplaten vanaf 2,40 m werkbreedte 390,–

Verlichting met waarschuwingspanelen 640,–

Voorzijde
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Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

Wij leveren pasprecieze aanbouwcomponenten voor...
 Holder   Fendt   BCS  AEBI   DE-Pietri
 Tremo  Rasant   Pasquali  Reformtrak  Carraro

Afbeelding met 
hydraulische zijverstelling 
en paralellogramverstelling

Afbeelding 
vaste aanbouw

Uitrustingskenmerken

Breede uitworp van het gemulchde product achter de looprol

Vervaardigd van hoogw. fijnkorrelig staal met extreem 
hoge slyfheid 

Transmissie met vrijloop.  Robuuste, elastische aandrijving via 
versterkte V-snaar op de rotoras, automatische V-snaarspanning

Groot gedimensioneerde rotoras met stevige pendel- 
rollenlagering – Rotor-buisdiameter 140 mm

Zelfreinigende looprol met grote pendelrollenlagering

Op de uiteinden conisch gevormde looprol om soepel bochten 
te kunnen maken

In hoogte verstelbare glijsloffen aan de zijstukken

Grote looproldiameter 170 mm

Afhankelijk van het soort trekker vaste ophanging 
of mechanische 3-punts-paralellogram-zijverstelling

 
Messysteem naar keuze

Messen         Klauwmes           Fijnsnijmes        Universele klepel

Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.11.004) 390,–

Aftakas mit sterprofiel (art.nr. 800.12.042) 560,–

Speciale uitrusting m

Hydraulische cilinder voor zijverstelling / 42 cm verstelweg 430,–

Driepuntsbeugel aan beide kanten voor aanbouw aan voor- en  
achterkant (alleen mogelijk bij paralellogram-zijverstelling)  990,–

Transmissie onafhankelijk van de draairichting 400,–

Slijtplaten 290,–

Beproefde toepassingen 
  Fruitteelt en wijnbouw
  Tuinbouw
  Landschapsonderhoud
  Kleinfruit
  Boomscholen
  Sportaccommodaties en 
 plantsoenen
  Braakland en luchthavens
  Mulchen van groenvoorzieningen
  Mulchen van maisstro

  Typ A 180 Typ A 200 Typ A 220
Mes Aant. 54 60 66 
Systeemklepel Aant. 14 16 16

 Aant. 21 24 26

Werkbreedte   m  1,80 2,00 2,20

Totale breedte  m  1,98 2,18 2,38

max. zijwaartse uitworp 
bij paralellogramaanbouw 

m 1,33 1,50 1,55

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  30 / 40 36 / 48 44 / 60

Toerental aftakas  omw./min.                              540, 750 of 1.000 

Gewicht**  vaste aanbouw ca. kg 510 560 580 
 met paralellogramverstelling ca. kg   560 610 635

 Prijs m 6.640,– 6.800,– 7.150,–  
Vrachtkosten  m 300,– 300,– 300,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken

Typ A Aanbouw: Voor- en/of achterkant 
Aanbouw met speciale aanbouwdelen
Klepelmulcher voor het 
onderhoud van grote 
terreinen

optioneel als

für den Straßenbetriebsdienst

Geprüft nach

DIN EN 13524

Achtung!
Bei Bestellung bitte genauen Schleppertyp angeben!

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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bestelinstructies 

op pagina 63



  SPG 155 SPG 180 SPG 200 SPG 220
Mes Aant. 48 54 60 66 
Systeemklepel Aant. 12 14 16 16

Werkbreedte  m  1,55 1,80 2,00 2,20

Totale breedte   m  1,70 1,95 2,15 2,35

max. zijwaartse uitworp 
vanaf hart trekker 

m 1,08 1,32 1,52 1,56

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk   22 / 30 22 / 30 29 / 40  37 / 50

Toerental aftakas  omw./min.                                          540, 750 of 1.000

Gewicht** ca. kg  450 470 515 550

 Prijs m 5.270,– 5.530,– 5.560,– 5.780,– 

Vrachtkosten  m 300,– 300,– 300,– 300,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Toebehoren m

Aftakas tot ca. 29 kW / 40 pk (art.nr. 800.10.001) 290,–

Aftakas vanaf ca. 29 kW / 40 pk (art.nr. 800.11.004) 390,–

Speciale uitrusting m

Hydraulische zijverstelling / 42 cm verstelweg 430,–

Front uitvoering   250,–

Dubbele aanbouwbok voor voor-/achterkant montage 990,–

Transmissie is onafhankelijk van de draairichting 400,–

Uitrustingskenmerken

Aandrijving via haakse overbrenging met vrijloop 

Versterkte V-snaar en automatische 
V-snaarspanning 

Maaihoogteverstelling via looprol en topstang  

Groot gedimensioneerde rotoras met stevige 
pendelrollenlagering

Zelfreinigende looprol met grote pendelrollenlage-
ring: looproldiameter 170 mm

Op de uiteinden conisch gevormde looprol om 
soepel bochten te kunnen maken

Seriële handmatige zijverstelling – 
verstelweg 41 cm 

Rotor-buisdiameter 140 mm

 
 
Messysteem naar keuze

Messen                   Fijnsnijmes 

Beproefde toepassingen 
  Weilanden en akkers
  Paardenweiden
  Boomgaarden
  Landschapsonderhoud
  Braakland
  Luchthavens
  Mulchen van maisstro

SPG Aanbouw: Voor- en/of achterkant
Klepelmaaier voor alle mulchwerkzaamheden – 
voor tractoren tot 75 kW / 100 pk

Afbeelding met
speciale uitrusting

27

 Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de
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Beproefde toepassingen 
  Tuinbouw
  Kleinfruit
  Boomscholen
  Sportaccommodaties en 
 plantsoenen
  Braakland en luchthavens
  Onderhoud van weilanden 
 en terreinen
  Landschapsonderhoud
  Mulchen van groenvoorzieningen
  Mulchen van maisstro

Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

   SM 085 SM 105  SM 125  SM 145  SM 155  SM 175
Slagmessen / fijnsnijmessen Aant. 14 18 24 28 30                  niet mogelijk 

 Aant. 12 15 18 21 24 27

Werkbreedte  m  0,85 1,05 1,25 1,45 1,55 1,75

Totale breedte  m  0,95 1,15 1,35 1,55 1,65 1,85

Hoogte behuizing m  0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk   8 / 11 12 / 16 17 / 23 22 / 30 26 / 34 28 / 38

Toerental aftakas  omw./min.                              540, 1.000 of 2.000 – andere snelheden op aanvraag

Gewicht** ca. kg  144 160 180 220 240 285

 Prijs m 4.190,– 4.480,– 4.820,– 5.120,– 5.500,– 6.590,– 

Vrachtkosten  m 220,– 220,– 220,– 220,– 220,– 220,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

SM Met aftakasaandrijving 
Aanbouw: Voor- of achterkant
Zeer geschikt voor de aanbouw 
aan gemeentelijke, kleine en 
speciale trekkers

optioneel als

voor dezelfde prijs

vo

or dezelfde prijs

Vrije keuze uit:

• Messysteem • Kleur

Let op onze bestelinstructies

op pagina 63

voor onderhoudsmachines voor wegen
Projectieltest goedgekeurd conform

DIN EN 13524

Uitrustingskenmerken 

Behuizing met gatenpatroon voor snelle aanbouw 
aan het dragend voertuig

Glijsloffen

Looprol voor goede bodemvolging en precieze 
maaihoogtegeleiding

Transmissie met doorgaande aandrijving 
en zwenkinrichting

Breedte uitworp van het gemulchde product 
achter de looprol

Overbelastingsbeveiliging door flexibele 
V-snaaraandrijving

De humus-klepelmaaier SM is voorzien van 
slagmessen, fijnsnijmes of . 
Alle messystemen zorgen 
voor een zuivere en zeer goede snede tijdens het 
mulchen. Deze hebben zich ook bewezen bij het 
mulchen van struikgewas. 
Ze voorkomen zo goed als het eruit slingeren van 
stenen en vreemde voorwerpen.

Messysteem naar keuze

Slagmes                     Fijnsnijmes B60 

 
Kleur naar keuze

RAL 3000 RAL 2011

Aanbouwvarianten voor verschillende 
dragende voertuigen verkrijgbaar, zie pagina 29.

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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 Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de
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Toebehoren m

Hydraulische cilinder zonder slang voor onderhoudsklep aan 
voorzijde (wordt los meegeleverd)  (art.nr. 268.95.079) 340,–

Aftakas zonder vrijloop tot 1.000 omw./min. 
(art.nr. 800.10.001) 290,–

Aftakas gebalanceerd zonder vrijloop   
voor aftakastoerental hoger dan 1.000 omw./min. 450,–

Verenset voor trekontlasting  170,–

 m

Set loopwielen, wieldiameter 300 x 100 mm  
(niet mogelijk in combinatie met de hydraulische cilinder 
voor onderhoudsklep)  985,–

Set geschuimde loopwielen, wieldiameter 300 x 100  mm 
(niet mogelijk in combinatie met de hydraulische cilinder voor 
onderhoudsklep) 1.050,–

Slijtplaten SM 085 – SM 125  70,–

Slijtplaten SM 145 – SM 175  90,–

Speciale uitrusting SM

Hydraulische zijver- 
stelling in combinatie 
met parallellogram- 
verstelling * / 
Instelbereik ca. 40 cm 
(mogelijk vanaf SM145) 
(art.nr. 590.95.120) 
2.100,– x

Mechanische 
zijverstelling in verband 
met parallellogram 
(art.nr. 590.95.121) 
1.680,– x

Hydraulische 
zijverstelling / 28 cm 
verstelweg –  
alleen frontaanbouw 
met driepunt mogelijk  
en tot 1.000 omw./
min. – vanaf 
SM 105 leverbaar 
(art.nr. 266.95.280) 
1.250,– x

Hydraulische variant

* Alleen voor voor- en achteraanbouw Cat. I en II

Aanbouwvarianten SM

Aanbouw voor 
Kubota F-serie 
(art.nr. 266.95.415) 
390,– x

Verstelbare 
koppeldriehoek 
Cat. 0 
(art.nr. 266.95.090) 
390,– x

Aanbouw 
John Deere F-Serie, 
Shibaura, Husquarna 
PT, Iseki SF-Serie, 
New Holland 
(art.nr. 266.95.198) 
280,– x

Driepuntsaanbouw 
Cat. I of II en voor 
Holder 
(art.nr. 266.95.054) 
390,– x
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Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

Beproefde toepassingen 
  Tuinbouw
  Kleinfruit
  Boomscholen
  Sportaccommodaties 
 en plantsoenen
  Onderhoud van groenvoorzieningen
 von braakland
  Landschapsonderhoud
  Gemeentelijk gebruik
  Mulchen van maisstro

    SME 085 SME 105 SME 125 SME 145
Slagmessen / fijnsnijmessen Aant. 14 18 24 28

 Aant. 12 15 18 21

Werkbreedte m  0,85 1,05 1,25 1,45

Totale breedte  m  0,95 1,15 1,35 1,55

Hoogte behuizing m  0,33 0,33 0,33 0,33

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  8 / 11 12 / 16 17 / 23 19 / 26

Toerental aftakas  omw./min.                    conform gegevens van het dragend voertuig  

Gewicht** ca. kg  144 170 185 200

 Prijs m 4.390,– 4.900,– 5.200,– 5.510,– 

Vrachtkosten  m 220,– 220,– 220,– 220,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken  

Abbildung 
mit Anbauflansch

SME Aanbouw: Voorkant
Klepelmaaier voor 
eenassige trekker 
en AEBI TC07

optioneel als

voor dezelfde prijs

vo

or dezelfde prijs

Vrije keuze uit:

• Messysteem • Kleur

Aanbouw aan de volgende eenassige trekkers mogelijk:
 Aebi   Bucher / Reform  Köppel
 Agria  Irus    Rapid

voor onderhoudsmachines voor wegen
Projectieltest goedgekeurd conform

DIN EN 13524

Uitrustingskenmerken

Aanbouwflens, verstelbaar

Glijsloffen

Looprol voor goede bodemvolging en precieze 
maaihoogtegeleiding 

Maaihoogteverstelling

Breedte uitworp van het gemulchde product achter 
de looprol

Remaandrijving voor het afremmen van de rotoras

De humus-klepelmaaier SME is voorzien van slag-
messen, fijnsnijmes of . Alle messyste-
men zorgen 
voor een zuivere en zeer goede snede tijdens het 
mulchen. Deze hebben zich ook bewezen bij het 
fijnhakken van struikgewas. 
Ze voorkomen zo goed als het eruit slingeren van 
stenen en vreemde voorwerpen. 
 
Messysteem naar keuze

Slagmes                      Fijnsnijmes B60 

 
Kleur naar keuze

RAL 3000 RAL 2011

Toebehoren m

Slijtplaten SME 085 – SME 125  70,–

Slijtplaten SME 145  90,–

 m

Set loopwielen, wieldiameter 300 x 100 mm 
(niet mogelijk in combinatie met de hydraulische cilinder 
voor onderhoudsklep)   985,–

Set geschuimde loopwielen, wieldiameter 300 x 100  mm 
(niet mogelijk in combinatie met de hydraulische cilinder 
voor onderhoudsklep)   1.050,–

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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NIEUW

Let op onze bestelinstructies

op pagina 63



n

n

n

... maakt een einde aan uw 
muizenplaag op weilanden, in tuinen 
en in boom- en wijngaarden

mobiel apparaat: snel inzetbaar

werkt snel en betrouwbaar

veilig voor planten en vogels

NIEUW
zie pagina 61

humus MÄUSERICH

31



Uitrustingskenmerken 

Behuizing met gatenpatroon voor snelle aanbouw 
aan het dragend voertuig

Robuuste, elastische aandrijving via versterkte V-
snaar op de rotoras, automatische V-snaarspanning

Looprol voor goede bodemvolging en precieze 
maaihoogtegeleiding

Zelfreinigende looprol met grote lagering 
en‘afgeronde uiteinden die de bodem ontzien 
voor geleiding en hoogteverstelling van het 
mulchwerktuig – bij WMH 135 en 145

Looproldiameter 140 mm

Rotor-buisdiameter 102 mm

Getand tegenmes in de behuizing voor verbeterde 
verkleining van de mulch massa

Hoogte behuizing 
Vlakke aandrijving 602 mm 
Hoge aandrijving 743 mm

Behuizingshoogte aan perszijde 487 mm

Passende tandwielmotor (oliemotor) voor het 
slagvolume (olie) van het dragend voertuig

Set glijsloffen

Messysteem naar keuze 

Messen             Klauwmes               Fijnsnijmes          Universele klepel 

  WMH 85 WMH 95 WMH 105 WMH 115 WMH 125 WMH 135 WMH 145
Mes Aant. 24 28 30 36 36 42 44 
Systeemklepel   Aant. 8 8 8 8 10 10 12

Werkbreedte m  0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45

Totale breedte  m  0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55

Benodigd 

vermogen*    vanaf kW / pk  13 / 18 13 / 18  13 / 18  16 / 22  18 / 25 18 / 25 22 / 30

Oliemotoren l                                   25 – 130

Gewicht** ca. kg  235 255 275 295 315 335 355

 Prijs m 2.950,– 3.050,– 3.150,– 3.300,– 3.510,– 3.750,– 3.960,– 

Vrachtkosten 
 m 210,– 210,– 210,– 210,– 210,– 210,– 210,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken   

Beproefde toepassingen
  Fruitteelt en wijnbouw
  Tuinbouw
  Kleinfruit
  Boomscholen
  Sportaccommodaties en plantsoenen
  Braakland
  Landschapsonderhoud
  Hakselen van snoeihout
  Gemeentelijk gebruik

WMH Met hydraulische aandrijving, Aanbouw: voorkant, 
achterkant, arm – Zeer geschikt voor de aanbouw 
aan alle compacte trekkers en speciale trekkers, 
wielladers, mini-shovels, gemeentelijke 
voertuigen en maaiarmen

Let op onze bestelinstructies

op pagina 63

voor onderhoudsmachines voor wegen
Projectieltest goedgekeurd conform

DIN EN 13524

Hoogtecompensatie

240
mm

 H 240  H 240 P

240
mm

26˚
26˚

Afbeelding met
speciale uitrusting

Toebehoren m

Hoogtecompensatie H 240 / 240 mm 
Compensatie , 43 kg (art.nr. 267.95.162) 840,–

Hoogtecompensatie H 240 P / 240 mm Compensatie  
met pendelcompensatie, 63 kg (art.nr. 267.95.163) 1.080,–

**Let op! Er ontstaan extra kosten door de aanbouw aan het dragend 
voertuig! Aanbouw moet door de vakhandel worden uitgevoerd. 
Bij de bestelling oliehoeveelheid en oliedruk aangeven. Levering 
zonder hydraulische slangen.
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www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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Houder voor 
vorkdrager zonder 
opnamehaak 
(art.nr. 267.95.466) 
390,– m

Speciale uitrusting m

Asremklep incl. nazuigunit tot 80 liter 
(art.nr. 267.95.360) 500,–

Asremklep met drukbegrenzingsklep, toerentalbegrenzing, 
incl. nazuigunit (art.nr. 267.95.139) 1.750,–

Aanbouwvarianten WMH

Standaard 
uitvoering: 
Set glijsloffen

Hydraulische zijver- 
stelling in combinatie 
met parallellogram- 
verstelling * / Instel- 
bereik ca. 40 cm 
(mogelijk vanaf 
WMH 125) 
2.100,– m

Mechanische 
zijverstelling* 
(art.nr. 590.95.121) 
1.700,– m* Alleen voor voor- en achteraanbouw

Driepuntsophanging 
cat. I en II 
570,– m

Skid-Steer-Aanbouw 
(alleen bij WMH 125 
– 145) 
640,– m

Euro-opname 
(alleen bij 
WMH 125 – 145) 
(art.nr. 590.95.155) 
390,– m

Vermeer-Aanbouw 
(art.nr. 590.95.154) 
480,– m
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Uitrustingskenmerken 

Behuizing met gatenpatroon voor snelle aanbouw 
aan het dragend voertuig

Looprol voor goede bodemvolging en precieze 
maaihoogtegeleiding

Overbelastingsbeveiliging door flexibele 
V-snaaraandrijving

Breedte uitworp van het gemulchde product achter 
de looprol

Passende tandwielmotor (oliemotor) voor het 
slagvolume (olie) van het dragend voertuig

De humus-klepelmaaier SMH is voorzien van slag- 
messen, fijnsnijmes of . Alle messys-
temen zorgen voor een zuivere en zeer goede snede 
tijdens het mulchen. Deze hebben zich ook bewezen 
bij het fijnhakken van struikgewas. Ze voorkomen zo 
goed als het eruit slingeren van stenen en vreemde 
voorwerpen.

Messysteem naar keuze

Schlagmesser        Fijnsnijmes B60 
Kleur naar keuze

RAL 3000 RAL 2011

Toebehoren m

Hydraulische cilinder zonder slang voor onderhoudsklep aan 
voorzijde (wordt los meegeleverd)  (art.nr. 268.95.079) 340,–

Hoogtecompensatie H 240 / 240 mm Compensatie , 43 kg 
(art.nr. 267.95.162) 840,–

Hoogtecompensatie H 240 P / 240 mm Compensatie  
met pendelcompensatie, 63 kg (art.nr. 267.95.163) 1.080,–

 m

Set loopwielen, wieldiameter 300 x 100 mm (niet mogelijk in com-
binatie met de hydraulische cilinder voor onderhoudsklep)   985,–

Set geschuimde loopwielen, wieldiameter 300 x 100 mm 
(niet mogelijk in combinatie met de hydraulische cilinder voor 
onderhoudsklep)  1.050,–

Slijtplaten SMH 085 – SMH 125  70,–

Slijtplaten SMH 145 – SMH 175  90,–

Beproefde toepassingen 
  Mulchen van gras
  Groenvoorzieningen
  Terrein- en landschapsonderhoud, 
 tuinbouw
  Gemeentelijk gebruik
  Sportaccommodaties en plantsoenen
  Onderhoud van weilanden en 
 graslanden
  Groenonderhoud van braakland
  Grote oppervlakken in combinatie 
  met zijmaaiers
  Haagonderhoud
  Kleinfruit
  Boomscholen

  SMH 085** SMH 105** SMH 125** SMH 145** SMH 155** SMH 175**
Slagmessen / fijnsnijmessen Aant. 14 18 24 28 30

 Aant. 12 15 18 21 24 27

Werkbreedte   m  0,85 1,05 1,25 1,45 1,55 1,75

Totale breedte  m  0,95 1,15 1,35 1,55 1,65 1,85

Hoogte behuizing m  0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  8 / 11 12 / 16 17 / 23 22 / 30 26 / 36 28 / 38

Oliemotoren l                           25 – 130

Gewicht*** ca. kg  120 140 155 180 205 285

 Prijs m 4.190,– 4.480,– 4.800,– 5.120,– 5.500,– 6.590,– 

Vrachtkosten  m 220,– 220,– 220,– 220,– 220,– 220,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   *** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken  

SMH Met hydraulische aandrijving, Aanbouw: voorkant, 
achterkant, arm – Zeer geschikt voor de aanbouw 
aan alle compacte trekkers en speciale trekkers, 
wielladers, mini-shovels, gemeentelijke 
voertuigen en maaiarmen

optioneel als

voor dezelfde prijs

vo

or dezelfde prijs

Vrije keuze uit:

• Messysteem • Kleur

Let op onze bestelinstructies

op pagina 63
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Hoogtecompensatie

240
mm

 H 240  H 240 P

240
mm

26˚
26˚

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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Speciale uitrusting m

Aanbouwplaat 54 x 24 cm 130,–

Axiale plunjermotor (alleen in combinatie met lekolieleiding) 1.100,–

Hydraul. zijverstelling 28 cm verstelweg (vanaf SMH 105), 
alleen in combinatie met aanbouwplaat 
of driepunt (niet voor arm) 1.250,–

Nazuigklep 34 cm3 310,–

Asremklep incl. nazuigunit tot 80 liter 
(art.nr. 267.95.360) 500,–

Asremklep met drukbegrenzingsklep, toerentalbegrenzing, 
incl. nazuigunit (art.nr. 267.95.139) 1.750,–

Asremklep incl. nazuigunit voor Ibex 
(art.nr. 267.95.362) 500,–

Asremklep incl. nazuigunit voor Brielmaier 
(art.nr. 267.95.367) 500,–

Aanbouwhouder 80 x 80 mm voor McConnel arm 
(art.nr. 267.95.251) 130,–

Speciale uitrusting SMH

Bergmann Aanbouw 
draailager en topstang 
hydraulisch 
(art.nr. 267.95.440) 
930,– m

Aanbouwplaat Tremo 
(art.nr. 267.95.462) 
500,– m

Aanbouwplaat Hansa 
(art.nr. 267.95.461) 
500,– m

Bergmann Aanbouw 
draailager en topstang 
spanslot 
(art.nr. 267.95.438) 
730,– m

Aanbouwplaat Multicar M26 
(art.nr. 267.95.463) 
500,– m

Aanbouwplaat Ladog met 
draailager + topstang 
(art.nr. 267.95.416) 
500,– m

Koppeldriehoek cat. 0 
met zwenkplaat 
(art.nr. 266.95.090) 
620,– m

Driepunt cat. I en II 
(art.nr. 266.95.053) 
390,– m

Ibex/Brielmaier met 
mech. topstang en 
mech. onderhoudsklep 
(art.nr. 268.95.077) 
390,– m

Ibex/Brielmaier met 
hydr. topstang en 
hydr. onderhoudsklep 
(art.nr. 268.95.027) 
730,– m

Koppeldriehoek cat. I en II 
(art.nr. 266.95.132) 
390,– m

McConnel Robocut 
met draailager 
topstang mechanisch 
(art.nr. 267.95.416)  590,– m 
Topstang hydraulisch 
(art.nr. 267.95.422)  750,– m

Avant Aanbouw 
(art.nr. 267.95.369) 
500,– m

Ibex/Brielmaier 
Aanbouw star 
(art.nr. 267.95.341) 
180,– m

Kramer vorkdrager 250 mm, 
30 mm diameter 
passend voor Kramer 120 / 
180 / 350 / 5035 
(art.nr. 267.95.371)   390,– m

Kramer vorkdrager 280 mm, 
40 mm diameter 
passend voor Kramer 420 
(art.nr. 267.95.364)   390,– m

Houder voor vorkhouder 
(art.nr. 267.95.466) 
of euro-opname 
(art.nr. 267.95.460) 
390,– m
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  KMA 125** KMA 135** KMA 155** KMA 180** KMA 200** KMA 220**
Mes Aant. 36 42 48 54 60 66 
Systeemklepel Aant. 10 10 12 14 16 16

 Aant. 14 16 18 21 24 26

Werkbreedte m  1,25 1,36 1,56 1,80 2,00 2,20

Totale breedte  m  1,47 1,60 1,80 2,04 2,24 2,44

Benodigd 
vermogen*  vanaf kW / pk  17 / 23 22 / 30 22 / 30 30 / 41 36 / 49 44 / 60

Oliemotoren l            25 – 130

Gewicht*** ca. kg  350 370 390 470 500 530

 Prijs m 5.630,– 5.750,– 5.920,– 7.040,– 7.170,– 7.460,– 
Vrachtkosten 
 m 300,– 300,– 300,– 300,– 300,– 300,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   *** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken  

Toebehoren m

Aanbouwplaat 34 x 46 cm 130,–

1 Set glijsloffen 360,–

Beproefde toepassingen 
  Mulchen van gras
  Greppels en bermen
  Groenvoorzieningen
  Terrein- en landschapsonderhoud, 
 tuinbouw
  Gemeentelijk gebruik
  Onderhoud van weilanden
  Groenonderhoud van braakland
  Grote oppervlakken in combinatie
 met zijmaaiers
  Haagonderhoud
  Kleinfruit

KMA Aanbouw: Voorkant, achterkant of arm
Zware mulcher met hydraulische aandrijving 
voor aanbouw aan de voorkant aan 
een wiellader, grote maaiarm of shovel

optioneel als

Let op onze bestelinstructies

op pagina 63

**Let op! Er ontstaan extra kosten door de aanbouw aan het dragend voertuig! 
Aanbouw moet door de vakhandel worden uitgevoerd. 
Bij de bestelling oliehoeveelheid en oliedruk aangeven. Levering zonder hydraulische slangen.

Uitrustingskenmerken 

Behuizing met gatenpatroon voor snelle aanbouw 
aan het dragend voertuig

Overbelastingsbeveiliging door flexibele 
V-snaaraandrijving

Breedte uitworp van het gemulchde product achter 
de looprol

Looprol voor goede bodemvolging en precieze 
maaihoogtegeleiding 

Looproldiameter 170 mm 
Rotor-buisdiameter 140 mm

Passende tandwielmotor (oliemotor) voor het 
slagvolume (olie) van het dragend voertuig

 
Messysteem naar keuze

Messen              Fijnsnijmes            Universele klepel

Afbeelding met
speciale uitrusting

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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Speciale uitrusting KMA

Driepunts- 
ophanging 
cat. II met 
hydraulische 
zijverstelling 
(art.nr. 
599.95.003) 
2.100,– m

Wille-Aanbouw 
met hydraulische 
zijverstelling 
(art.nr. 597.95.995)

Kunta-opname 
met hydraulische 
zijverstelling 
(art.nr. 597.95.996)

2.100,– m

Skid-Steer-Aanbouw 
640,– m

Euro-opname 
(art.nr. 
597.95.112) 
390,– m

Houder voor 
vorkdrager 
(art.nr. 599.95.996) 
390,– m

Aanbouwplaat 
met hydraulische 
zijverstelling 
(art.nr. 
599.95.006)  
1.790,– m

Mechanische zijverstelling (art.nr. 599.95.115)    1.380,– m

Mechanische zijverstelling (art.nr. 599.95.004)    1.700,– m Mechanische zijverstelling  1.700,– m

Hoogtecompensatie 
H 250 / 190 mm Compensatie  
(art.nr. 267.95.452) 
1.120,– m

Hoogtecompensatie 
H 250 P / 190 mm Compensatie  
met pendelcompensatie (art.nr. 267.95.456) 
1.790,– m

Speciale uitrusting m

Axiale plunjermotor 
(alleen in combinatie met lekolieleiding) 1.100,–

Nazuigklep voor Axiale plunjermotor (art.nr. 598.95.005) 540,–

Nazuigklep voor tandwielmotor (art.nr. 267.95.169) 300,–

Asremklep incl. nazuigventiel voor tandwielmotoren – niet 
mogelijk voor axiale zuigermotoren (art.nr. 267.95.446) 515,–

Slijtplaten 290,–

Hoogtecompensatie

190
mm

 H 250  H 250 P

190
mm

26˚ 26˚
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  PS 125 PS 145 PS 155 
Messysteem B50 Aant. 18 21 23

Werkbreedte  m  1,25 1,45 1,59

Totale breedte  m 1,47 1,67 1,81

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  25 / 34 35 / 48 35 / 48

Axiale plunjermotor l                             40 – 110 

Toerental aftakas  omw./min.          540 of 1.000 (aandrijving rechts)**

Gewicht*** ca. kg  238 261 274

 Prijs m 10.100,– 10.500,– 10.800,– 
Vrachtkosten  m 210,– 210,– 210,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   *** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Uitrustingskenmerken 

Behuizing met gatenpatroon voor snelle en 
variabele aanbouw aan het dragend voertuig

Overbelastingsbeveiliging door flexibele 
V-snaaraandrijving

Breedte uitworp van het gemulchde product

Rotor-buisdiameter 125 mm

Werkingsdiameter rotor 230 mm

Axiale plunjermotor of drijfwerk draairichtings- 
onafhankelijk voor 540 tpm of 1.000 tpm

Hydraulische onderhoudsklep voorzijde

Behuizing gemaakt van Hardox®-slijtplaat

Verwisselbare glijsloffen gemaakt van Hardox®-
slijtplaat

Rotor met zaagdiepte-begrenzing

2 verwisselbare tegenmessen in de behuizing

Maaihoogte-instelling tot 5 cm met behulp 
van de glijsloffen

Rotoras

 

 

Messysteem

                  B50

Beproefde toepassingen 
  Mulchen van hout en vegetatie
  Greppels en bermen
  Terrein- en landschapsonderhoud
  Gemeentelijk gebruik
  Onderhoud van weilanden
  Hercultivering
  Infrastructuur activiteiten
  Tracéverzorging
  Biotoopverzorging
  Bermverzorging
  Herstel natuur in oude staat

PS Aanbouw: voor, achterwaarts of kraan/arm
Bosbouwrotor met hydraulische of mechanische
aandrijving, voor frontaanbouw aan wiella-ders,
rups- of mobiele kranen
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Let op onze bestelinstructies

op pagina 63

Afbeelding met
aftakasaandrijving

Afbeelding met
axiale plunjermotor

humus

This product is made

of Hardox® wear plate

voor onderhoudsmachines voor wegen
Projectieltest goedgekeurd conform

DIN EN 13524

Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.11.004) 390,–

Hoogtecompensatie H 240 / 240 mm Compensatie , 43 kg 
(art.nr. 267.95.162) 840,–

Hoogtecompensatie H 240 P / 240 mm Compensatie  
met pendelcompensatie, 63 kg (art.nr. 267.95.163) 1.080,–

Speciale uitrusting m

Nazuigklep 34 cm3 (art.nr. 820.06.149) 310,–

Hoogtecompensatie

240
mm

 H 240  H 240 P

240
mm

26˚
26˚

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...

NIEUW!
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Program
m

  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de

Speciale uitrusting PS

Skid-Steer-Aanbouw vanaf PS 145 
(art.nr. 271.95.259)   640,– m

Bergmann-Aanbouw

Draailager en 
topstang-spanslot 
(art.nr. 267.95.438) 
740,– m

Draailager en 
topstang hydraulisch 
(art.nr. 267.95.440) 
930,– m

Flensplaat voor Energreen 
(art.nr. 271.95.260)   390,– m

Vermeer-Aanbouwplaat 
(art.nr. 271.95.251)   480,– m

Standaard uitvoering: In hoogte 
verstelbare wisselbare glijsloffen

Hydraulische drukinrichting, 36 kg 
1.340,– m

Starre drukinrichting, 32 kg 
640,– m

Afbeelding: 
Hydraulische drukinrichting

Robocut-Aanbouw

met draailager en mechanische topstang 
(art.nr. 267.95.416)   590,– m

met draailager en hydraulische topstang 
(art.nr. 267.95.422)   750,– m

Driepuntsophanging cat. I (art.nr. 271.95.070) 
cat. II (art.nr. 271.95.133)   570,– m

Euro-opname 
(art.nr. 271.95.254)   390,– m

Universele aanbouw 
(art.nr. 271.95.255)   390,– m

Driepuntsophanging* cat. II

Hydraulische zijverstelling in combinatie 
met parallelogramverstelling, versteltraject 
ca. 40 cm  (art.nr. 271.95.227)     2.100,– m

Mechanische zijverstelling in combinatie met 
parallelogram (art.nr. 271.95.228) 
1.680,– m

* Axiale plunjermotor van tandwielkast onafhankelijk van 
draairichting voor 540 tpm of 1.000 tpm standaard
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  PH 125 PH 145 PH 160
Messysteem B70 / B80 Aant. 26 30 28

Werkbreedte m  1,25 1,45 1,60

Totale breedte m  1,45 1,65 1,80

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  40 / 54 55 / 75 63 / 85

Axiale plunjermotor l               55 tot 110 l

Toerental aftakas  omw./min.            540 of 1.000 

Gewicht*** ca. kg  460 510 540 740

 Prijs m 14.370,–** 15.580,–** 16.500,–** 
Vrachtkosten  m 320,– 320,– 320,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken  

Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.11.004) 390,–

Hoogtecompensatie H 250 / 190 mm Compensatie  
(art.nr. 267.95.452) 1.120,–

Hoogtecompensatie H 250 P / 190 mm Compensatie  
met pendelcompensatie (art.nr. 267.95.456) 1.790,–

Uitrustingskenmerken 

Behuizing met gatenpatroon voor snelle en 
variabele aanbouw aan het dragend voertuig

Overbelastingsbeveiliging door flexibele 
V-snaaraandrijving

Breedte uitworp van het gemulchde product

Rotor-buisdiameter 450 mm

Axiale plunjermotor of drijfwerk draairichtings- 
onafhankelijk voor 540 tpm of 1.000 tpm

Hydraulische onderhoudsklep voorzijde

Behuizing gemaakt van Hardox®-slijtplaat

Verwisselbare glijsloffen gemaakt van Hardox®-
slijtplaat

Rotor met zaagdiepte-begrenzing

2 verwisselbare tegenmessen in de behuizing

Maaihoogte-instelling tot 5 cm met behulp van de 
glijsloffen

Messysteem naar keuze

               B70                               B80

Beproefde toepassingen 
  Mulchen van hout en vegetatie
  Greppels en bermen
  Terrein- en landschapsonderhoud
  Gemeentelijk gebruik
  Onderhoud van weilanden
  Hercultivering
  Infrastructuur activiteiten
  Tracéverzorging 
  Biotoopverzorging
  Bermverzorging
  Herstel natuur in oude staat

PH Aanbouw: voor, achterwaarts of kraan/arm
Bosbouwrotor met hydraulische aandrijving, 
voor frontaanbouw aan wielladers, 
rups- of mobiele kranen

**Let op! Er ontstaan extra kosten door de aanbouw aan het dragend voertuig! Aanbouw moet door de vakhandel worden uitgevoerd. 
Bij de bestelling oliehoeveelheid en oliedruk aangeven. Levering zonder hydraulische slangen.

Let op onze bestelinstructies

op pagina 63

Flexibler Werkzeugeinsatz für unterschiedliche Anwendungen 
und Einsatzbedingungen. Die Werkzeugbestückung des Rotors 
kann einfach getauscht und auf den Einsatz abgestimmt werden.

Erstbesatz des Rotors bei Auslieferung der Maschine 
nur mit Messer B70 möglich.

humus

This product is made

of Hardox® wear plate

Speciale uitrusting m

Nazuigklep 34 cm3 310,–

Nazuigklep 64 cm3 515,–

Hoogtecompensatie

190
mm

 H 250  H 250 P

190
mm

26˚ 26˚

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...

NIEUW!
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  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de

De optimaal uitgebalanceerde rotor met de messystemen B70 en B80 zorgt 
voor minder slijtage aan de lagers. Het hoge rotortoerental zorgt voor een hoge 
productiviteit en een optimale  werkervaring.

De rotor heeft een dieptebegrenzing zodat een  vermindering van de rotorsnelheid 
wordt voorkomen.

Dit is met name een voordeel voor werktuigdragers met een laag vermogen 
zodat de rotorsnelheid gehandhaafd blijft.

B70: De ideale partner voor werkzaamheden met licht grondcontact! Dankzij het 
enkelzijdige, scherpe en geharde mes verkrijg je het beste fijne resultaat. 
Het B70 mes is geschikt voor alle bodemgesteldheden, alle soorten vegetatie 
en alle soorten ondergroei.

 
B80: Drievoudig hardmetalen gereedschap met versprongen snijkanten voor 
slijtage-intensieve en zanderige toepassingen. Minimale krachtbehoefte dankzij 
diagonaal geplaatste hardmetalen platen en een extra slijtagebescherming 
op de houder.

Speciale uitrusting PH

Messysteem

Driepuntsaanbouw* cat.II

Hydraulische zijverstelling 
in combinatie met parallelogramverstelling, 
versteltraject ca. 40 cm 
(art.nr. 581.95.012) 
2.100,– m

Mechanische zijverstelling 
in combinatie met parallelogramverstelling 
(art.nr. 581.95.041) 
1.700,– m

 

* Axiale plunjermotor van tandwielkast onafhankelijk van 
draairichting voor 540 tpm of 1.000 tpm standaard

Universele aanbouw 
(art.nr. 581.95.063)  390,– m

Skid-Steer-Aanbouw vanaf PH 135 
(art.nr. 581.95.122)   640,– m

Flensplaat voor Energreen 
(art.nr. 581.95.007)   390,– m

Vermeer-Aanbouw 
(art.nr. 581.95.070)  410,– m

Driepunt cat. I 
(art.nr. 581.95.039)   570,– m

Robocut-Aanbouw met draailager  
(art.nr. 581.95.040)   590,– m

Hydraulische omdrukinrichting, 36 kg 
1.340,– m

Starre omdrukinrichting, 32 kg 
640,– m

Afbeelding: 
Hydraulische omdrukinrichting
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Uitrustingskenmerken

Cat. I- en II-aanbouw 

Cat. I-aanbouw te demonteren om een 
grotere zijdelings verplaatsing te realiseren

Hoogwaardige haakse overbrenging: Robuuste, 
elast. aandrijving via versterkte V-snaren op de 
rotoras

Looprol voor goede bodemvolging en precieze 
maaihoogtegeleiding

Mechanische aanrijbeveiliging

Aanbouwhoogte kan aan het type trekker worden 
aangepast 

Pendelrollenlager in de rotoras

Twee steunpoten

Glijsloffen

Instelbare smoorkleppen om de bewegingssnelheid 
van de zwenk- en kantelcilinders te regelen

Messysteem naar keuze

Slagmessen               Fijnsnijmes B60

Toebehoren m

Aftakas met vrijloop (art.nr. 800.11.013) 900,–

Hydraulische cilinder zonder slang voor onderhoudsklep aan 
voorzijde (wordt los meegeleverd) (art.nr. 268.95.079) 340,–

Set loopwielen, wieldiameter 300 x 100 mm (niet mogelijk in com-
binatie met de hydraulische cilinder voor onderhoudsklep)   985,–

Set geschuimde loopwielen, wieldiam. 300 x 100 mm 
(niet mogelijk in combinatie met de hydraulische cilinder 
voor onderhoudsklep)  1.050,–

Speciale uitrusting  m

Slijtplaten SSP 125 – SSP 155  90,–

Beproefde toepassingen 
  Langs straten, wegen en veldranden
  Weiland-, terrein- en
 landschapsonderhoud
  Sportaccommodaties en plantsoenen
  Onderhoud van groenvoorzieningen
 von Braakland
  Onderhoud van groenvoorzieningen 
 op luchthavens
  Hoogstamboomgaarden

  SSP 125 SSP 145 SSP 155
Slagmessen / fijnsnijmessen  Aant. 24 28 30

 Aant. 18 21 24

Werkbreedte  m  1,25 1,45 1,55

Totale breedte  m  1,70 1,90 2,03

Hoogte behuizing m  0,33 0,33 0,33

Spoorbredte mind. m 1,20 1,40 1,50

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  30 / 40 35 / 48 40 / 55

Toerental aftakas  omw./min.  540 

Gewicht** ca. kg  515 535 555

Spoorbreedte dragend voertuig m 1,40 1,50 1,50

Dragend voertuig mind. kg 1.400 1.500 1.700

 Prijs m 7.030,– 7.500,– 8.080,– 

Vrachtkosten  m 520,– 520,– 520,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,–
*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte  ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Typ SSP  125  145  155

A = m  2,45 2,65 2,75

B = m  1,90 1,90 2,00

C = m  1,25 1,45 1,55

D = m  0,30 0,30 0,37

E = m  1,80 1,80 1,80

SSP Aanbouw: Achterkant – gebruik als mulcher
voor achter- of zijkant
Kanteling  omhoog 90º / omlaag 60º
voor smalspoor-, gemeentelijke
en kleine trekkers

optioneel als

voor dezelfde prijs

vo

or dezelfde prijs

Vrije keuze uit:

• Messysteem • Kleur

Let op onze bestelinstructies

op pagina 63

Kleur naar keuze

RAL 3000 RAL 2011

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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Uitrustingskenmerken

Mechanische terugslagklep voor een veilige positionering 
van de machine 

Cat. II- en III-aanbouw, cat. II-aanbouw te demonteren 
om een grotere zijdelings verplaatsing te realiseren

Hoogwaardige haakse overbrenging met vrijloop: Robuuste, 
elastische aandrijving via versterkte V-snaar op de rotoras

Looprol voor goede bodemvolging en precieze 
maaihoogtegeleiding

Mechanische startbeveiliging

Pendelrollenlager in de rotoras . Twee steunpoten

Instelbare smoorkleppen om de bewegings-snelheid van de 
zwenk- en kantelcilinders te regelen

Rotor-buisdiameter 140 mm (SP 240: 168 mm)

Zelfreinigende looprol, verwisselbare, meervoudig 
afgedichte lagerflenseenheden, looproldiameter 170 mm

Hoogte behuizing uitworpzijde 517 mm

 
Messysteem naar keuze

Messen              Fijnsnijmes             Universele klepel

Toebehoren m

Groothoekaftakas met 2 groothoeken, precisiebuis met 
vierkant profiel, 40 kg (art.nr. 800.11.012) 1.650,–

Speciale uitrusting m

Glijschoen rechts 180,–

Slijtplaten 290,–

Extra rubberen steenslagbescherming in heck-gebied 290,–

Beproefde toepassingen 
  Mulchen van gras en
 klein struikgewas
  Greppels en bermen
  Groenvoorzieningen, bermen,
 veldranden
  Terrein- en landschapsonderhoud
  Gemeentelijk gebruik
  Onderhoud van groenvoorzieningen
 op luchthavens en in zonneparken
  Onderhoud van grote terreinen in 
 combinatie met frontwerktuig tot 
 5,40 m werkbreedte
  Mulchen van maisstro

  SP 155 SP 180 SP 200 SP 220 SP 240
Mes Aant. 48 54 60 66 78 
Systeemklepel Aant. 12 14 16 16 20

 Aant.  18 21 24 26 – 
Werkbreedte  m  1,56 1,80 2,00 2,20 2,40

Totale breedte*** m  2,28 2,52 2,72 2,92 3,12

Benodigd vermogen*  
 vanaf kW / pk 60 / 82 59 / 81 66 / 90 66 / 90 66 / 90

Toerental aftakas  omw./min.   540 

Gewicht** ca. kg  950 980 1.000 1.050 1.100

Spoorbreedte dragend 
voertuig  m 1,80 1,80 2,00 2,20 2,30

Dragend voertuig mind. kg 2.500 3.000 3.400 3.400 3.400

 Prijs m 9.400,– 9.840,– 10.450,– 11.070,– 11.700,– 
Vrachtkosten 
 m 520,– 520,– 520,– 690,– 690,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte 
** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken   *** horizontale positie t.o.v. de mulcher

Typ SP 155 180 200 220 240

A = m  2,73 2,97 3,17 3,31 3,57

B = m  1,87 1,87 1,87 2,05 2,05

C = m  1,56 1,80 2,00 2,20 2,40

D = m  0,25 0,25 0,25 0,20 0,20

E = m  2,01 2,01 2,01 2,05 2,05

Let op: De af fabriek op het mulch- 
werktuig afgestemde groothoekaftakas, 
met 2 groothoeken en kruisprofiel moet 
altijd worden gebruikt.

SP Aanbouw: Achterkant – gebruik als mulcher
voor achter- of zijkant
Kanteling omhoog 90º / omlaag 60º
Voor het mulchen langs wegen, veldranden, straten 
en bermen, greppels en in boomgaarden

optioneel als

voor dezelfde prijs

vo

or dezelfde prijs

Vrije keuze uit:

• Messysteem • Kleur

Let op onze bestelinstructies

op pagina 63

Kleur naar keuze

RAL 3000 RAL 2011

  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de
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Uitrustingskenmerken 

Cat. I- en II-aanbouw

Cat. I-aanbouw te demonteren om een 
grotere zijdelings verplaatsing te realiseren

Transmissie met vrijloop

Hoogwaardige haakse overbrenging: Robuuste, 
elastische aandrijving via versterkte V-snaar op de 
rotoras

Looprol voor goede bodemvolging en precieze 
maaihoogtegeleiding

Mechanische aanrijbeveiliging

Aanbouwhoogte kan aan het type trekker worden 
aangepast

Hoogwaardige V-snaaraandrijving 

Pendelrollenlager in de rotoras

Twee steunpoten

Breedte uitworp van het gemulchde product achter 
de looprol

Instelbare smoorkleppen om de bewegingssnelheid 
van de zwenk- en kantelcilinders te regelen

Hoogte behuizing uitworpzijde 516 mm

 
Messysteem naar keuze

Messen                   Fijnsnijmes

Toebehoren m

Aftakas met sterprofiel, zonder vrijloop 
(art.nr. 800.11.009) 730,–

Speciale uitrusting m

Groothoekaftakas met 2 groothoeken, precisiebuis met 
vierkant profiel, 40 kg (art.nr. 800.11.012) 1.650,–

Beproefde toepassingen 
  Langs straten en wegen
  Sportaccommodaties en plantsoenen
  Luchthavensn
  Braakland
  Onderhoud van weilanden en 
 terreinen
  Landschapsonderhoud
  Hoogstamboomgaarden
  Onderhoud van veldranden
  Zonneparken

  SPS 155  SPS 180 SPS 200
Mes Aant. 48 54 60 
Systeemklepel Aant. 12 14 16

Werkbreedte  m  1,55 1,80 2,00

Totale breedte m  2,08 2,33 2,53

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  30 / 40 35 / 50 44 / 60

Toerental aftakas  omw./min.                    540 

Gewicht** ca. kg  710 750 780

Spoorbreedte dragend voertuig   m 1,50 1,80 1,80

Dragend voertuig   min. kg 1.800 2.200 2.700

 Prijs m 7.810,– 8.150,– 8.770,– 
Vrachtkosten  m 520,– 520,– 520,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte 
** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Typ SPS  155  180  200

A = m  2,52 2,77 2,97

B = m  2,00 2,00 2,00

C = m  1,55 1,80 2,00

D = m  0,69 0,69 0,69

E = m  1,85 1,83 1,83

SPS Aanbouw: Achterkant – gebruik als mulcher voor
achter- of zijkant
Kanteling omhoog 90º / omlaag 60º
Licht en goedkoop mulchwerktuig met professi-
onele kwaliteiten – voor tractoren tot 120 pk

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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  SSG 125 SSG 145
Slagmessen / fijnsnijmessen Aant. 24 28

 Aant.  18 21

Werkbreedte   m  1,25 1,45

Totale breedte  m  2,30 2,50

Hoogte behuizing   m  0,33 0,33

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  17 / 23 19 / 26

Toerental aftakas  omw./min.                     540 

Min. gewicht dragend voertuig kg 1.200 1.300

Gewicht** ca. kg  270 300

 Prijs m 5.670,– 6.230,– 
Vrachtkosten  m 230,– 230,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   
** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Toebehoren m

Aftakas met vrijloop (art.nr. 800.10.002) 370,–

Slijtplaten SSG 125 – SSG 145  90,–

Hydraulische cilinder zonder slang voor onderhoudsklep aan 
voorzijde (wordt los meegeleverd) (art.nr. 268.95.079) 340,–

Uitrustingskenmerken 

Aanbouw achterkant cat. I of II

Glijsloffen, twee steunpoten

Looprol voor goede bodemvolging en 
precieze maaihoogtegeleiding

Rechts werkend

Mechanische obstakelbeveiliging

Instelbare smoorklep voor het langzaam 
laten zakken van de mulchkop

Breedte uitworp van het gemulchde product 
achter de looprol

Transmissie voor mechanische aandrijving

Zelfreinigende looprollen

 
Messysteem naar keuze

Slagmes                     Fijnsnijmes B60

 
Kleur naar keuze

RAL 3000 RAL 2011

Beproefde toepassingen 
  Mulchen van Gras – in plantsoenen 
 ook onder struiken en heggen
  Greppels en bermen
  Groenvoorzieningen langs fietspaden
  Langs starten en wegen en bij het 
 onderhoud van veldranden
  Bosbeheer – voor het onderhoud 
 van wegranden
  Weiland-, terrein- en 
 landschapsonderhoud
  Gemeentelijk gebruik
  Groenonderhoud van braakland
  Sportaccommodaties, plantsoenen 
 en trapveldjes
  Hoogstamboomgaarden

SSG Aanbouw: Achterkant 
Kanteling omhoog 90º / omlaag 60º
Zijmulcher voor kleine trekkers
en compacte trekkers

63 cm

SSG met traploos 
te variëren 
kantelbereik 
van de maaikop 
90° omhoog / 
60° omlaag

optioneel als

voor dezelfde prijs

vo

or dezelfde prijs

Vrije keuze uit:

• Messysteem • Kleur

Let op onze bestelinstructies

op pagina 63
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 m

Set loopwielen, wieldiameter 300 x 100 mm 
(niet mogelijk in combinatie met de hydraulische cilinder 
voor onderhoudsklep)   985,–

Set geschuimde loopwielen, wieldiam. 300 x 100 mm 
(niet mogelijk in combinatie met de hydraulische cilinder 
voor onderhoudsklep)  1.050,–

  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de
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  GLS 105** GLS 125** GLS 145** GLS 155**
Slagmessen / B60 klepels Aant. 14 24 28 30

 Aant. 15 18 21 24

Werkbreedte  m  1,05 1,25 1,45 1,55

Totale breedte   m  1,50 1,60 1,80 2,00

Hoogte behuizing  m  0,33 0,33 0,33 0,33

Totale breedte mulchkop  m  1,15 1,35 1,55 1,68

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  24 / 32 30 / 40 35 / 48 40 / 55

Gewicht*** ca. kg  345 365 385 405

Spoorbreedte dragend voertuig m 1,20 1,40 1,50 1,50

Dragend voertuig  min. kg 1.300 1.500 1.500 1.700

Verstelweg / lineair  m 1,04 1,04 1,04 1,04

 Prijs m 7.780,– 8.080,– 8.240,– 8.390,– 
Vrachtkosten  m 280,– 280,– 280,– 280,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte
*** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Toebehoren m

Slijtplaten GLS 105 – GLS 125  70,–

Slijtplaten GLS 145 – GLS 155  90,–

Uitrustingskenmerken 

Kantelbereik: omhoog 90° / omlaag 60°

Bevestigingspunt voor aanbouwplaten of 
driepuntsophanging

Hoogwaardige oliemotor:  
Robuuste, elastische aandrijving via versterkte 
V-snaar op de rotoras

Looprol voor goede bodemvolging en precieze 
maaihoogtegeleiding

Mechanische startbeveiliging

Pendelrollenlager in de rotoras

Twee steunpoten

 
Messysteem naar keuze

Slagmes                   Fijnsnijmes B60

 
Kleur naar keuze

RAL 3000 RAL 2011

Beproefde toepassingen 
  Mulchen van gras en klein 
 struikgewas
  Greppels en bermen
  Haagonderhoud
  Groenvoorzieningen, veldranden, 
 bermen
  Terrein- en landschapsonderhoud
  Gemeentelijk gebruik
  Onderhoud van groenvoorzieningen
 van luchthavens, bedrijfsterreinen

GLS Aanbouw: Voorkant – met nieuw soort zijdelingse 
verplaatsing – voor smalspoor-, 
gemeentelijke, kleine trekkers en
wielladers met een hydraulisch
vermogen vanaf 32 pk

Typ GLS 105 125 145 155

A = m  1,67 1,87 2,07 2,30

B = m  0,99 0,99 0,99 0,99

C = m  1,50 1,60 1,80 2,00

D = m  0,75 0,75 0,75 0,75

optioneel als

voor dezelfde prijs

vo

or dezelfde prijs

Vrije keuze uit:

• Messysteem • Kleur

46

Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

Afbeelding met
speciale uitrusting

Let op onze bestelinstructies

op pagina 63

 m

Hydraulische cilinder zonder slang voor onderhoudsklep aan 
voorzijde (wordt los meegeleverd) (art.nr. 268.95.079) 340,–

Set loopwielen, wieldiameter 300 x 100 mm (niet mogelijk in com-
binatie met de hydraulische cilinder voor onderhoudsklep)  985,–

Set geschuimde loopwielen, wieldiam. 300 x 100 mm 
(niet mogelijk in combinatie met de hydraulische cilinder voor 
onderhoudsklep)  1.050,–

**
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speciale uitrusting
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Andere speciale uitrusting m

Asremklep incl. nazuigunit tot 80 liter 
(art.nr. 267.95.360) 500,–

Asremklep met drukbegrenzingsklep, toerentalbegrenzing, 
incl. nazuigunit (art.nr. 267.95.139) 1.750,–

Hydraulische slangenset voor Holder C270 – C370 
(art.nr. 267.95.298) 705,–

Hydraulische slangenset voor Kärcher MIC 50 
(art.nr. 267.95.299) 705,–

Hydraulische slangenset voor Multicar / Tremo 
(art.nr. 267.95.304) 705,–

Speciale uitrusting GLS

Aanbouwplaat 
Tremo 
(art.nr. 267.95.301) 
390,– m

Aanbouwplaat 
Wille 365 
(art.nr. 267.95.382) 
500,– m

Aanbouwplaat 
Ladog 
(art.nr. 267.95.471) 
390,– m

Aanbouwplaat Hansa 
(art.nr. 267.95.468) 
390,– m

Aanbouwplaat 
Avant 
(art.nr. 267.95.306) 
560,– m

Aanbouwplaat 
Multicar M26 
(art.nr. 267.95.469) 
390,– m

Aanbouwplaat 
(art.nr. 267.95.467) 
390,– m

Driepunt cat. I en II 
(art.nr. 267.95.288) 
560,– m
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  HKN 850 HKN 950 HKN 1000 HKN 1200  HKN 1500
Werkbreedte  m  0,88 0,98 1,08 1,15 1,45

Totale breedte  m  0,94 1,04 1,14 1,22 1,52

Constructiediepte / 
constructiehoogte  m 1,32 / 0,22 1,25 / 0,22 1,32 / 0,22 1,40 / 0,22 1,70 / 0,22

voor een afstand 
tussen rijen   vanaf m  1,30 1,40 1,50 1,70 2,00

Verstelweg / lineair  m – – 0,40 0,40 0,40

Benodigd vermogen*  vanaf  kW / pk   12 / 16 12 / 16 14 / 19 14 / 19 18 / 25

Toerental aftakas  omw./min.                                                           540 of 1.000 

Gewicht** ca. kg  165 170 215 220 280

 Prijs m 2.140,– 2.170,– 2.230,– 2.590,– 3.060,– 
Vrachtkosten  m 220,– 220,– 220,– 220,– 220,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Toebehoren  m

Aftakas (art.nr. 800.10.001)  290,–

Aftakas met vrijloop (art.nr. 800.10.002)  370,–

Aftakas für HKN 1500 (art.nr. 800.11.007)  370,–

Aftakas met vrijloop voor HKN 1500 (art.nr. 800.12.025) 630,–

1 set naar beneden gekantelde messen (2 stuks) 
met bevestigingsschroeven  180,–

Per maaischijf zijn twee bewegelijke, vrij pendelende 
messen gemonteerd, die een zuiver en precies 
maairesultaat leveren. Daarnaast kunnen aan de 
metalen rotor van de messen twee takkenmessen  
worden gemonteerd om kleine takken tot 3 cm Ø 
te versnipperen.





Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

Uitrustingskenmerken 

Lage en stevige constructie

Een maaischijf met twee bewegelijke mulchmessen

Verstelrail voor zijverstelling (vanaf HKN 1000)

In hoogte verstelbare glijsloffen en   
looprol voor maaihoogteverstelling 

Driepuntsaanbouw

Bescherming

Beproefde toepassingen 
  Wijnbouw en fruitteelt
  Boomgaarden
  Kleinfruit
 Tuinbouw
  Boomscholen
  Versnipperen van snoeihout

HKN Aanbouw: Achterkant
De HKN werkt ook bij relatief hoge rijsnelheden 
probleemloos

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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  HKP 1600 HKP 2000
Werkbreedte  m  1,55 1,94

Constructiediepte 1 / constructiehoogte 2 m 1,42 / 0,29 1,42 / 0,29

max. zijwaartse uitworp 
vanaf hart trekker 

m  1,39 1,82

   0,63 / Heck Verstellweg / linear m  0,40
 0,40 / Front

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  18 / 25 22 / 30

Toerental aftakas  omw./min.           540 of 1.000

Gewicht** ca. kg  360 410

 Prijs m 4.530,– 4.800,– 
Vrachtkosten  m 300,– 300,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,–

1 Standaardversie zonder looprol  2 Standaardversie met glijsloffen aan de buitenkant    * Het benodigd vermogen is ook 
afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte    ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.11.004) 390,–

Aftakas met vrijloop (art.nr. 800.11.005) 660,–

1 set takkenmessen (4 stuks) met schroeven 360,–

Speciale uitrusting m

Transmissie uit het midden (alleen HKP 2000)     meerprijs 360,–

Hydraulische cilinder voor zijverstelling 430,–

Front aanbouw 670,–

Looprol, in combinatie met 2 glijsloffen 840,–

2 loopwielen, looprol, 1 zijw. grasuitworp  
voor HKP 1600 en 2000 1.340,–

Mulch-/spuitcombinatie-koppeling * 910,–

Uitschakelbare transmissie alleen voor 540 tpm 880,–

Afbeelding met
speciale uitrusting

 Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

Beproefde toepassingen 
  Wijnbouw en fruitteelt
  Boomgaarden
  Kleinfruit
  Versnipperen van snoeihout
  Onderhoud van weilanden 
 en terreinen
  Gemeentelijk gebruik
  Landschapsonderhoud

HKP Aanbouw: Voor- of achterkant
Een goedkope uitvoering voor de fruitteelt

Let op onze bestelinstructies

op pagina 63

* Mulch-/spuitcombinatie-koppeling alleen in combinatie met 
2 loopwielen, looprol, zijwaartse grasuitworp en transmissie 
verplaatst naar het midden. Alleen leverbaar voor I-KP2000. Let op: 
hydraulische zijverstelling bij spuitaanbouw beperkt te gebruiken.

Draaibare 
loopwielen

HKP2000 met spuit- 
koppeling, transmissie in 
het midden, zijwaartse 
grasuitworp en looprol

  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de
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Per maaischijf zijn twee bewegelijke, vrij pendelende messen 
gemonteerd, die een zuiver en precies maairesultaat leveren. 
Daarnaast kunnen aan de metalen rotor van de messen twee 
takkenmessen  worden gemonteerd om kleine takken tot 
3 cm Ø te versnipperen. 





Uitrustingskenmerken

Lage en stevige constructie alsmede gladde oppervlakken

Goede maaikwaliteit – pendelend gelagerde messen 
met grote overlapping

Mechanische lineaire zijverstelling

Maaihoogte-instelling 

Glijsloffen

Transmissie aan de zijkant en hoogwaardige 
versterkte snaaraandrijving

Dubbele bodem

Bescherming

Driepuntsaanbouw cat. I en II
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  STO 230 STO 260
Werkbreedte   m  2,25 2,61

Totale breedte  m  2,30 2,70

Constructiediepte / constructiehoogte m 1,63 / 0,19 1,50 / 0,27

max. zijwaartse uitworp 
vanaf hart trekker 

m 1,35 1,51

Verstelweg / paralellogram m 0,40 –

  – 0,40 hydraulisch Verstelweg / lineair  m  
– 0,43 handmatig

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  33 / 45 41 / 55

Toerental aftakas  omw./min. 540 of 1.000  – STO 230: 750

Gewicht** ca. kg  580 580

 Prijs m 7.400,– 7.730,– 
Vrachtkosten  m 520,– 520,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   
** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.11.004) 390,–

Aftakas met vrijloop, alleen bij STO 230 
(art.nr. 800.11.005) 660,–

Speciale uitrusting m

Hydraulische zijverstelling  430,–

Mulch-/spuitcombinatie-koppeling  880,–

  m

Driepuntsbeugel aan beide kanten voor aanbouw 
aan voor- en achterkant  STO 230 990,–

Uitschakelbare transmissie alleen voor 540 tpm 1.300,–

Zwenkwielen (270 mm diameter, 185 mm breedte) 
rubber geschuimd, met kogellagers (alleen STO 230) 
(art.nr. 312.90.502) 515,–

Afbeelding 
STO 230

Afbeelding 
STO 260

STO 230 

STO 260

Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

Beproefde toepassingen 
  Wijnbouw en fruitteelt
  Boomgaarden
  Kleinfruit
  Onderhoud van weilanden
 en terreinen
  Gemeentelijk gebruik

STO Aanbouw:  STO 230 voor- en/of achterkant
 STO 260 voor- of achterkant
Zeer plat en met glad oppervlak glijdt deze onder 
laag hangende takken door, zonder takken en 
vruchten te beschadigen

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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Door de plaatsing 
van de messen wordt 

een grote overlapping 
gerealiseerd, hetgeen resulteert 

in een heel zuiver maairesultaat. 
De messen zijn op messendragers gemonteerd 

om de messen goedkoop te kunnen vervangen.

Uitrustingskenmerken 

Lage en stevige constructie i.c.m. vlakke bovenzijde

Driepuntsaanbouw cat. I en II

STO 230 paralellogram-zijverstelling 
STO 260 lineaire zijverstelling

Maaihoogte-instelling . Zijwaartse grasuitworp

Aan de achterzijde kogelgelagerde tandemlooprol voor 
de beste loopeigenschappen 
(140 mm diameter, 649 mm breedte)

STO 230: Aan de voorzijde demonteerbare 
kogelgelagerde stalen wielen (190 mm diameter, 
150 mm breedte), in spoor instelbaar

STO 260: Aan de voorzijde demonteerbare stalen wielen 
(160 mm diameter, 130 mm breedte)

Bescherming . Versterkte snaaraandrijving

Hoogwaardige haakse overbrenging

Alle smeerpunten aan de bovenkant van het werktuig

Transmissie met doorgaande aandrijving voor mulch-/
spuitcombinatie



Uitrustingskenmerken

Lage en stevige constructie i.c.m. vlakke bovenzijde

Driepuntsaanbouw cat. I en II

Paralellogram-zijverstelling

Maaihoogte-instelling 

Zijwaartse grasuitworp

Tandemlooprol aan de achterzijde voor de beste 
loopeigenschappen (alleen bij SHF 230)

Demonteerbare loopwielen aan de voorzijde, 
in spoor instelbaar (alleen bij SHF 230)

Demonteerbare loopwielen aan voor- en achterzijde om 
makkelijker bochten te kunnen maken (alleen bij SHF 215)

Bescherming

Versterkte snaaraandrijving

Hoogwaardige haakse overbrenging

Alle smeerpunten aan de bovenkant van het werktuig

Transmissie met doorgaande aandrijving voor mulch-/ 
spuitcombinatie

Automatische V-riemspanner

                                     Door de plaatsing van de messen wordt
        een grote overlapping gerealiseerd, hetgeen
                resulteert in een heel zuiver maairesultaat.
De messen zijn op messendragers gemonteerd om de messen 
goedkoop te kunnen vervangen

51

Afbeelding 
SHF 230 
met speciale 
uitrusting

SHF 215

SHF 230

 Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

  SHF 215 SHF 230
Werkbreedte  m  2,15 2,30

Totale breedte   m  2,21 2,36

Constructiediepte / constructiehoogte m 1,23 / 0,32 1,30 / 0,32  

Constructiediepte verstelbaar (bij levering ingesteld)

max. zijwaartse uitworp 
vanaf hart trekker 

m 1,28 1,35

Verstelweg / paralellogram m 0,40 0,40

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  30 / 40 33 / 45

Toerental aftakas  omw./min. 540, 750 of 1.000

Gewicht** ca. kg  560 590

 Prijs m 6.950,– 8.800,– 
Vrachtkosten  m 330,– 330,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   
** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.11.004) 390,–

Aftakas met vrijloop (art.nr. 800.11.005) 660,–

 m

Uitschakelbaar ze transnurrze (alleen bij SHF 230) 1.300,–

2 x zwenkwielen (270 mm diameter, 185 mm breedte) 
rubber geschuimd, met kogellagers (alleen SHF 230) 
(art.nr. 312.90.502) 515,–Speciale uitrusting m

Hydraulische zijverstelling 430,–

Mulch-/spuitcombinatie-koppeling (alleen bij SHF 230)  910,–

Beproefde toepassingen 
  Wijnbouw en fruitteelt
  Boomgaarden
  Kleinfruit
  Onderhoud van weilanden 
 en terreinen
  Gemeentelijk gebruik

SHF Aanbouw: Voor- of achterkant
Dankzij de bijzondere bouwwijze is het eenvoudig 
om de rijen in en uit te rijden

Let op onze bestelinstructies

op pagina 63

Afbeelding 
SHF 215 

met speciale 
uitrusting

  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de
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Uitrustingskenmerken

Lage en stevige constructie

Driepuntsaanbouw cat. I en II

Grote overlapping van de messen

Lineaire werkbreedteverstelling via een dubbel 
werkende ventiel

Maaihoogte-instelling 

Kogelgelagerde looprol aan de achterzijde voor de 
beste loopeigenschappen buisdiameter 170 mm

Loopwielen aan de voorzijde 
Wieldiameter 250 mm, wielbreedte 90 mm

Hoogwaardige haakse overbrenging

Bescherming

52

Toebehoren m

Aftakas met slipkoppeling en vrijloop  730,–

Let op: Er moet altijd die af fabriek op het mulchwerktuig LV 
afgestemde aftakas met slipkoppeling en vrijloop worden gebruikt.

Speciale uitrusting m

INTERPLANET-aanbouwwerktuig voor 
grondbewerking enz. zie pagina 60

De LV-cirkelmaaiers worden
traploos lineair in- en
uitgeschoven en aangepast aan
de betreffende rijenbreedte.
Dit kan tijdens de rit plaatsvinden.

  LV 110 LV 115 LV 125 LV 135 LV 145 LV 160 LV 180
Werkbreedte   m  1,10 – 1,38 1,15 – 1,48  1,27 – 1,69 1,35 – 1,77 1,45 – 1,96 1,60 – 2,16 1,79 – 2,35

Totale breedte  m  1,16 – 1,44  1,21 – 1,54 1,33 – 1,75 1,41 – 1,83 1,51 – 2,02 1,66 – 2,22 1,85 – 2,41

Constructiediepte / 
constructiehoogte   m 1,28 / 0,24 1,28 / 0,24 1,28 / 0,24 1,28 / 0,24 1,42 / 0,24 1,52 / 0,24 1,61 / 0,24

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  29 / 40 29 / 40 29 / 40 29 / 40 29 / 40 33 / 45 33 / 45

Toerental aftakas  omw./min.                                                   540 of 1.000 

Gewicht** ca. kg  460 480 500 510 580 640 650

 Prijs m 6.900,– 7.010,– 7.120,– 7.170,– 7.670,– 7.950,– 8.310,– 
Vrachtkosten  m 310,– 310,– 310,– 310,– 310,– 310,– 310,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Per maaischijf zijn twee vrij pendelende messen aan de 
messendrager gemonteerd die snel en goedkoop kunnen 
worden vervangen. Door de lineaire werkbreedte-instelling 
wordt een grote overlapping gerealiseerd. Dit leidt tot een 
precies en zuiver maairesultaat.

Extra uitrusting INTERPLANET 

(aanbouwwerktuigen voor grond-

bewerking enz.) zie pagina 60

Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

Beproefde toepassingen 
  Wijnbouw en fruitteelt
  Boomgaarden
  Kleinfruit
  Kerstboomkweek

LV Aanbouw: Voor- of achterkant
Buitengewoon compact en extra laag – 
dicht op de trekker aangebouwd en lineair 
in werkbreedte verstelbaar

Afbeelding met
speciale uitrusting

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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 Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023
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 m

Spuit 100 ltr., compleet met elektrische afstandsbediening, sproei-
koppen R+L en houder 1 3.400,–

Spuit 200 ltr., compleet met elektrische afstandsbediening, 
sproeikoppen R+L en houder 1 3.840,–

Puntspuit 100 ltr., compleet met elektrische afstandsbediening, 
sproeikoppen R+L en houder 1 5.330,–
1 Let op! Gewijzigde korting voor de vakhandel

Speciale uitrusting LV

Aanbouwadapter 
voor Interplanet 
per kant  
200,– m

Sproeikop R+L en houder 
voor bandspuit 

Hydraulische 
zijverstelling / 40 cm 
verstelweg (alleen 
bij aanbouw aan 
achterkant mogelijk)  
1.050,– m

Set demonteerbare 
loopwielen voor het 
zijstuk tot LV 135 
Wielbreedte: 15 cm 
Wiel diameter: 19 cm 
920,– m

Tandemlooprol met 
afstrijker i.p.v. 
normale looprol 
buisdiameter 
17 cm 
loopwalsbreedte 
40 cm 
800,– m

* niet mogelijk in combinatie met Interplanet (pagina 60)

Set demonteerbare loop- 
wielen met wielhouder 
voor het centrale stuk 
(vanaf LV 145 mogelijk) 
Spoorbreedte: 1,50 m 
Wielbreedte: 15 cm 
Wieldiameter: 19 cm 
1.080,– m

LV met bandspuit of puntspuit 

Aanbouw 
voorkant: 
Extra kosten  
400,– m

Aanbouw 
achterkant: 
Standard zonder 
extra kosten 

Speciaal transmissie 
voor tractoren met 
draaibare stoel (alleen 
voor LV 145 – LV 180) 
art.nr. 800.14.085 
400,– m

Frontaanbouw 
(voor trekkers 
met draaibare 
stoel en tracto-
ren) duwvaart

aanbouw achterkant tractie



Uitrustingskenmerken 

Lage en stevige constructie

Driepuntsaanbouw cat. I en II

Grote, traploze en hydraulische lineaire zijverstelling

Maaihoogte-instelling 

Looprol aan de achterzijde voor de beste 
loopeigenschappen

Demonteerbare loopwielen aan de voorzijde

Versterkte snaaraandrijving

Hoogwaardige haakse overbrenging

Demonteerbare zwenkschijf, instelbare startdruk 
van de zwenkschijf via een veer
Bescherming

Onderhoudsarm

Hoogte behuizing ca. 35 cm * 
Hoogte zwenkarm ca. 33 cm * 
* afhankelijk van de maaihoogte-instelling

Beproefde toepassingen 
  Wijnbouw en fruitteelt
  Boomgaarden
  Kleinfruit
  Onderhoud van weilanden
 en terreinen
  Paardenweiden
  Mulchen onder omheiningen
  Zonneparken

AFLR Aanbouw: Voor- of achterkant
De compacte bouwwijze zorgt voor een gunstige 
gewichtsverdeling aan de trekker

54

  AFLR 1800 AFLR 2300 AFLR 2500
Werkbreedte  m  1,40 – 1,76 1,83 – 2,39 1,93 – 2,56

max. zijwaartse uitworp 
vanaf hart trekker 

m  1,60 2,28 2,44

Verstelweg / lineair   m  0,40 0,63 0,63

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk   15 / 20 26 / 35 20 / 40

Toerental aftakas  omw./min.                            540 of 1.000

Gewicht** ca. kg  330 490 540

 Prijs m 6.700,– 7.320,– 7.500,– 
Vrachtkosten  m 300,– 520,– 520,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.11.004) 390,–

Aftakas met vrijloop (art.nr. 800.11.005) 660,–

Elektrisch-hydraulische fijnregeling van de zwenkschijf, 
incl. hydraulische lineaire zijverstelling (alleen als aan de 
trekkerzijde een dubbel werkend ventiel met drukloze 
terugloop of een enkelwerkende met drukloze 
terugloop aanwezig is) 2.600,–

Oliehoeveelheidregelaar/stroomdeler, los  370,–

   m

Oliehoeveelheidregelaar compleet aan werktuig geïnstalleerd 
 - alleen vereist bij fijnregeling voor zover aan  
  de tractorzijde er geen is aangebouwd 
 - alleen vereist bij meer dan 25 l/min. 
(bij AFLR 1800 principieel vereist) 515,–

 

Speciale uitrusting m

Front aanbouw 1.250,–

Hydraulische zwenkschijfintrekking   (niet AFLR 1800) 
(vereist enkelwerkend ventiel)  460,–

Onder de maaischijf van de zwenk-
schijf bevindt zich een messen-
steunschotel die de zwenkarm aan 
het terrein aanpast.

Afbeelding met
speciale uitrusting

                                  Door de plaatsing van de messen
                       wordt een grote snijdiepte bereikt,
                wat tot uiting komt in een zeer zuiver 
snijpatroon. De messen zijn op mesdragers gemonteerd, 
zodat de lemmeten voordelig kunnen worden vervangen.

Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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Uitrustingskenmerken

Demonteerbare zwenkschijf,  instelbare 
startdruk van de zwenkschijf via een veer

Lage en stevige constructie

Driepuntsaanbouw cat. I en II

Paralellogramverstelling hydraulisch 

2 looprollen aan de achterzijde voor de beste  
loopeigenschappen en maaihoogte-instelling

Dubbele loopwielen aan de voorzijde,   
demonteerbaar

Versterkte snaaraandrijving

Hoogwaardige haakse overbrenging

Bescherming

Onderhoudsarm

Hoogte behuizing ca. 35 cm * 
Hoogte zwenkarm ca. 33 cm * 
* afhankelijk van de maaihoogte-instelling

Beproefde toepassingen 
  Paardenweiden
  Mulchen onder omheiningen
  Zonneparken
  Boomgaarden
  Onderhoud van weilanden 
 en terreinen

AFLR 
3200

Aanbouw: Voor- of achterkant
Het maaien tussen de afzonderlijke 
omheiningspalen verloopt volledig 
automatisch met oprolinrichting

55

  AFLR 3200
Werkbreedte  m  2,74 – 3,20

max. zijwaartse uitworp 
vanaf hart trekker 

m  2,80

Verstelweg / paralellogram m  0,95

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  55 / 75

Toerental aftakas  U / min   540, 750 of 1.000

Gewicht** ca. kg  900

 Prijs m 10.640,– 
Vrachtkosten  m 520,– 

Verpakking/pallets m 80,–

*    Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte  
** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Toebehoren m

Elektrisch-hydraulische fijnregeling* van de zwenkschijf, 
incl. hydraulische lineaire zijverstelling (alleen als aan de 
trekkerzijde een dubbel werkend ventiel met drukloze 
terugloop of een enkelwerkende met drukloze 
terugloop aanwezig is)  2.600,–

Oliehoeveelheidregelaar/stroomdeler, los  370,–

Aftakas met sterprofiel 1810 lang  (art.nr. 800.11.009) 640,–

Aftakas met vrijloop en sterprofiel 1810 lang  
(art.nr. 800.11.013) 900,–

   m

Oliehoeveelheidregelaar compleet aan werktuig 
geïnstalleerd 515,– 
 - alleen vereist bij fijnregeling voor zover aan  
  de tractorzijde er geen is aangebouwd 
 - alleen vereist bij meer dan 25 l/min.

 

Speciale uitrusting m

Hydraulische zwenkschijfintrekking   
(vereist enkelwerkend ventiel)  460,–

Afbeelding met
speciale uitrusting

Met behulp van de elektrisch-hydraulische fijnregeling 
wordt met een sensor, die geplaatst is vóór de zwenkarm, 
de stam voorzichtig afgetast en de zwenkschijf dicht om de 
boom geleid. Zo is het precies en behoedzaam aftasten en 
mulchen dicht bij het obstakel, zoals boomstam, wijnstok, 
struiken, omheining en zelfs in zonneparken onder de 
zonnepanelen mogelijk.

De AFLR 3200 is voorzien van drie maaischijven in het basiswerktuig.  
De AFLR 3200 is voorzien van drie maaischijven in het basiswerktuig.  
Daardoor wordt een grote snijdiepte bereikt, wat
tot uiting komt in een zuiver snijpatroon. 
De messen zijn op messendragers 
gemonteerd, zodat de lemmeten voordelig 
kunnen worden vervangen.

 Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

Let op onze bestelinstructies

op pagina 63
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Uitrustingskenmerken 

Grote overlapping door derde 
maaischijf bij VO 3000 / 3500

Driepuntsaanbouw cat. I en II

Dubbel transmissie met doorgaande   
aandrijving – bv. voor spuiten

Tandemlooprol aan achterzijde voor   
de beste loopeigenschappen

Demonteerbare loopwielen aan de   
voorzijde, in spoor instelbaar 
190 mm diameter, 
150 mm breedte

Bescherming

Hydraulische dubbel werkende  
cilinders voor traploze instelling van  
de werkbreedte

Hoogte behuizing ca. 38 cm * 
Hoogte zwenkarm ca. 34 cm * 
* afhankelijk van de maaihoogte-instelling

Beproefde toepassingen 
  Fruitteelt
  Boomgaarden
  Kleinfruit
  Gemeentelijk gebruik
  Zonnepanelen
  Wijnbouw

VO Voor fruitteelt
Aanbouw: Voor- of achterkant
Met stevige frameconstructie – 
speciaal geconstrueerd voor het gebruik 
aan krachtige trekkers

56

  VO 2500 VO 2700 VO 3000 VO 3500
Werkbreedte  m  1,73 – 2,44 1,94 – 2,72 2,05 – 3,07 2,26 – 3,41

Totale breedte   m  1,83 – 2,54 2,03 – 2,81 2,13 – 3,16 2,35 – 3,50

Verstelweg / paralellogram m – –  achterkant 0,40 / voorkant 0,58

Verstelweg / lineair   m  0,40 0,40 – –

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk   37 / 45 37 / 45 37 / 45 44 / 60

Toerental aftakas  omw./min.                                        540 of 1.000  

Gewicht** ca. kg  570 600 700 760

 Prijs m 9.450,– 9.970,– 10.680,– 11.420,– 
Vrachtkosten  m 520,– 520,– 520,– 520,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte   ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Door de plaatsing van de messen wordt een
grote overlapping gerealiseerd, hetgeen resulteert 

in een heel zuiver maairesultaat. De messen zijn 
op messendragers gemonteerd om de messen 

goedkoop te kunnen vervangen. Voor de werking 
van de zwenkschijven zie pagina 57.

Afbeelding 
VO 2500 / VO 2700
met speciale uitrusting

Afbeelding
VO 3000 / VO 3500

met speciale uitrusting

Demonteerbare 
loopwielen aan de   
voorzijde, in spoor 
instelbaar

Prijslijst 2023 – geldig vanaf 1-1-2023

Bitte beachten Sie unsere

Bestellhinweise auf Seite 65

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.11.004) 390,–

Aftakas met vrijloop (art.nr. 800.11.005) 660,–

Zwenkwielen van rubber, geschuimd, met kogellagers 
(art.nr. 331.90.603) 515,–

Speciale uitrusting m

Aanbouw voorkant  730,–

Mulch-/spuitcombinatie-koppeling 910,–

Hydraulische zijverstelling  370,–

Uitschakelbare transmissie alleen voor 540 tpm 1.300,–

Driepuntsbeugel aan beide kanten voor aanbouw 
aan voor- en achterkant 990,–

Kettingen voor zwenkarmen alleen VO 3000 en VO 3500 150,–

Rubberen achterwielen compleet  (art.nr. 331.95.007) 350,–

Voor zwenkarmbesturingen voor VO-modellen      zie pagina 56
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VO Zwenkarmbesturing

Speciale uitrusting m

Oliehoeveelheidregelaar/stroomdeler, los  370,–

Oliehoeveelheidregelaar compleet aan werktuig 
geïnstalleerd 515,– 
 - alleen vereist bij fijnregeling voor zover aan  
  de tractorzijde er geen is aangebouwd 
 - alleen vereist bij meer dan 25 l/min.

elektr. positionering (voor best.nr. 4 of 6)  500,–

Bij de onderstaand vermelde werktuigfuncties is aan de 
trekkerzijde een enkelwerkend ventiel met arretering en een 
drukloze terugloop of een dubbel werkend ventiel en een drukloze 
terugloop vereist.

Bij de VO-Modellen mag de 
oliehoeveelheid van de trekker 
niet meer dan 25 l / min. 
bedragen, anders is een 
oliehoeveelheid-regelaar nodig.

 m

Stuurblok met twee dubbel werkende functies 
voor het verstellen van de beide zwenkarmen 
(niet vereist als op de trekker twee dubbel werkende 
ventielen aanwezig zijn)   710,–

Aanrijbeveiliging voor beide zwenkschijven 
(niet te verwisselen met fijnregeling)  350,–

Hydraulische fijnregeling aan beide kanten met 
elektrische afstandsbediening, hydraulische 
paralellogram-zijverstelling  3.600,–

Hydraulische fijnregeling aan beide kanten met 
elektrische afstandsbediening  3.100,–

Best.nr. 1

Best.nr. 2

Best.nr. 4

Best.nr. 6

Stuurblok met drie dubbel werkende functies voor 
het zwenken van de beide zwenkarmen en de hydraulische 
paralellogramverstelling (niet vereist als op de trekker drie 
dubbel werkend ventielen aanwezig zijn)  910,–

Paralellogram-zijverstelling hydraulisch  430,–

Aanrijbeveiliging voor beide zwenkschijven 
(niet te verwisselen met fijnregeling)  350,–

V
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Het basiswerktuig OMB is voorzien 
van 3 maaischijven. Hiermee wordt, 
indien gewenst, een grote 
overlapping gerealiseerd. Het is 
belangrijk om het gemulchde product 
gewas langvezelig te laten en de 
uitworp hiervan in de boomstrook 
mogelijk te maken. Het gemulchde 
product dient de open boomstrook 
te bedekken en zo tegen uitdroging 
te beschermen en als voedingsstof 
te dienen.

Uitrustingskenmerken 

Driepuntsaanbouw Cat. I en II

Hydraulische traploze bloeistrook- 
maaihoogte-instelling (3 – 35 cm 
bij basiswerktuig-maaihoogte 3 cm)

Maaihoogte-instelling (basiswerktuig) 
via in n hoogte verstelbare loopwielen

Bescherming

Dubbelwerkende hydraulische cilinder voor 
traploze instelling van de werkbreedte

Verstellen van de zwenkschijven 
synchroon of apart

Hefbare mulchkop voor het in cultuur brengen 
van een bloeistrook van 40 cm

Schuifplaat onder de zwenkarmen 
voor hoogte- en maaigeleiding

Beproefde toepassingen 
 Ecologische fruitteelt
 Ecologische wijnbouwOMB Aanbouw: Achterkant

Speciaal voor het in onderhouden van
de bloeistrook in de fruitboomgaarden
voor de ecologische en conventionele fruitteelt

  OMB 2800 OMB 3000 OMB 3500
Werkbreedte m  2,07 – 2,85 2,25 – 3,10 2,56 – 3,49

Basiswerktuig zonder zwenkarmen  m  1,96 1,96 1,96

Werktuigbreedte m 2,20 – 2,95 2,37 – 3,22 2,65 – 3,57

Bloeistrookbreedte  cm  40 40 40

Benodigd vermogen*  vanaf kW / pk  37 / 45 37 / 45 37 / 45

Toerental aftakas  omw./min.  540 of 1.000

Gewicht** ca. kg  718 750 810

 Prijs m 12.600,– 12.700,– 12.970,– 
Vrachtkosten  m 520,– 520,– 520,– 

Verpakking/pallets m 80,– 80,– 80,–

*  Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte 
** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken 

Toebehoren m

Aftakas (art.nr. 800.11.004) 390,–

Aftakas met vrijloop (art.nr. 800.11.005) 660,–

Speciale uitrusting m

Tweezijdige hydraulische fijnregeling met elektrische 
afstandsbediening (best.-nr. 4, zie pag. 57) 3.600,–

Elektr. positionering  (voor best.-nr. 4, zie pag. 57) 500,–

Speciale uitrusting m

Aanrijbeveiliging voor beide zwenkarmen 
(niet te verwisselen met fijnregeling)  350,–

Besturingsblok met twee dubbelwerkende besturingseenheden 
voor het zwenken van de twee zwenkarmen en één enkelwerkend 
regeleenheid voor het omhoog / omlaag brengen van de mulchkop 
(niet vereist als er twee dubbelwerkende en een enkelwerkende 
regeleenheid leverbaar is). 910,–

In hoogte 
verstelbare 
loopwielen

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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4 x draaibare 
dubbele stalen 
wielen, op 
kogellagers 
(250 mm diameter, 
184 mm breedte) 
(art.nr. 713.90.406) 
1.180,– m

Loopwielen
aan voorzijde:
250 mm diameter 
90 mm breedte

Loopwielen
aan heckzijde:
250 mm diameter 
184 mm breedte

Standaard 
uitvoering: 
2 starre dubbele 
loopwielen achter

4 x draaibare 
kogelgelagerde 
uitgeschuimde 
kunstofwielen 
(270 mm diameter, 
185 mm breedte) 
(art.nr. 713.90.405) 
1.900,– m

  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de
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Uitrustingskenmerken 

Oliemotor

Borstel (alleen freeskop)

Werktuigen

Opnamehouder

      INTERPLANET INTERPLANET 
 met 30 cm freeskop met 40 cm freeskop / mulchkop

Prijs m 1.500,– 1.600,– 

 Levering: af fabriek Levering: af fabriek

Verpackung/ 
Palettierung m 30,– 30,– 

Toebehoren m

Mechanische besturing voor mulchkop  620,–

Mechanische besturing voor freeskop  620,–

Speciale uitrusting m

Aanbouwadapter voor cirkelmaaier LV 
zie pagina 52 per stuk. 200,–

INTERPLANET freeskop
op cirkelmaaier LV

INTERPLANET mulchkop
op cirkelmaaier LV

Mechanische besturing
voor mulchkop

Mechanische besturing voor freeskop

INTERPLANET freeskop op cultivator

Attentie! Aan trekkerzijde vereist: Enkelwerkende ventiel vergrendelbaar 
met drukloze terugloop. Mulchkop vereist een lekolieleiding. 
Vereiste oliehoeveelheid per Interplanet ca. 20 – 25 liter/min.!

Grondbewerkingsfreeskop of mulchkop voor mechanische grondbewerking en voor het mulchen 
onder de wijnstokken voor speciale culturen en in fruitteelt en wijnbouw.
Geschikt voor de aanbouw aan mulchmaaier, cultivator, zwenkschoffel, eenvoudige basisframes, enz.

Vele toepassingsmogelijkheden: 
Werkhoek instelbaar voor een perfecte aanpassing aan de bodemgesteldheid.

Beproefde toepassingen 
  Wijnbouw en fruitteelt
  Boomgaarden
  KleinfruitINTERPLANET

Aanbouw: Voor- of achterkant
Grondbewerkingswerktuig met mulchkop of verkruimelkop

Let op onze bestelinstructies

op pagina 63

www.humus-mulchgeraete.de   Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   Meer dan 65 jaar innovatieve mulchtechniek...
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  Mäuserich
Motorvermogen  kW / ps  4,8 / 6,5

Tankinhoud l 3,8

Tankinhoud extra verbranding  l 10 

Gewicht ca. kg  42

 

 Prijs m 2.140,– 

Vrachtkosten  m 90,– 

Verpakking/pallets m 30,–

Eenvoudige bediening

	motor starten 

  na ca. 5 minuten stationair 
 draaien is de bedrijfs- 
 temperatuur bereikt

  afsluitkraan openen

  5 minuten bij maximaal 
 toerental laten draaien –  
 nu staat een vermogen voor 
 een ca. 50 m lang gangen- 
 stelsel ter beschikking

Speciale uitrusting m

Gegalvaniseerde uitvoering (let op levertijd)  150,–

Uitrustingskenmerken 

6,5 pk BRIGGS & STRATTON 4-taktmotor  

Hand-omkeerstarter

Grote Tank

Afsluitkraan voor extra verbrandingstank

ljzerstaaf voor penetratie mollengangen

Flexibele slang met opzetkap voor 
grote actieradius

Evenwichtige, stevige constructie met 
grote stabiliteit

Groot loopwiel met stroeve noppen

Hoogwaardige materialen en poedercoating

Stroeve handgrepen – voor transport 
ruimtebesparend inklapbaar

Hellingrem via sondeerstaaf om het 
wegglijden op een helling te voorkomen!

Mäuserich
Een mobiel, direct inzetbaar apparaat op weilanden, 
in tuinen, in fruitboom-/wijngaarden en de tuinbouw/landschapsverzorging

Mollenverdelger

  ...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland Alle prijzen zijn in EURO excl. BTW   www.humus-mulchgeraete.de
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Waarom u moet mulchen...

Bij het mulchen worden graanstoppels gelijkmatig versnipperd en verdeeld. 
Dit leidt tot een snelle verrotting van de plantenresten en een homogene 
verspreiding van de voedingsstoffen. Toekomstige grondwerkzaamheden 
en het uitzaaien kunnen gelijkmatig en probleemloos worden uitgevoerd. 
De behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen kan bij de volgende oogst 
duidelijk worden gereduceerd.

De Europese maisboorder is een kleine vlinder en behoort tot de meest belangrijke 
economische plagen bij mais. Zijn larven vinden bescherming in achtergebleven 
maisstoppels en maisstro. Dit kan worden voorkomen door mulchen en kapotmaken 
van de wortelstokken. Het maisstro wordt bovendien sterk versnipperd en kan snel 
verrotten. Daardoor wordt de bodemkwaliteit sterk verbeterd en is de 
voedingsbodem voor fusarium verdwenen. De kwaliteit van de nagewassen wordt 
sterk verbeterd.

Niet-verwijderde koolzaadstro en koolzaadstoppels bieden ziektes en schimmels de 
mogelijkheid zich te ontwikkelen. Pas door het intensief versnipperen van het stro 
wordt de verrotting versneld. Sporen en schimmels treffen geen voedingsbodem 
aan. Door bijzonder vlak mulchen wordt gezorgd voor een optimale bestrijding van 
restkoolzaad, want het helpt om de capillariteit te breken, terwijl resten van het 
enten en restkoren gelijkmatig werden verdeeld en aangedrukt. Zo verdwijnt een 
groot deel van de restkoolzaad vanzelf.

Veldranden tussen wegen en akkers vormen een belangrijk ecologisch element. Ze 
bieden leefruimte aan veel insecten en wilde kruiden en bevatten voeding voor in het 
wild levende dieren. Een tijdig mulchen kort voor de zaadvorming voorkomt het 
binnendringen in de akkers. Het sterke versnipperen maakt snelle doorgroei mogelijk 
en zorgt voor een goede groei van het nagewas.

Het niet gebruiken van braakland zorgt voor regeneratie van de bodem en het 
ontstaan van vruchtbaar akkerland. Door regelmatig mulchen wordt ongewenste 
groei en het verwilderen van planten op de grond verhinderd. De sterke 
versnippering van de planten versnelt het verrottingsproces en draagt bij tot 
waardevolle humusvorming en een hogere vruchtbaarheid van de grond.

Minder voedzame en smakelijke planten op grasland worden door grazende dieren 
gemeden. Ook grassen en planten rondom mesthopen worden niet gegeten. Dat 
leidt ertoe dat juist deze planten zich eenvoudig kunnen vermeerderen en daardoor 
de voederkwaliteit van de weide verslechterd. Bij het mulchen van de afgegraasde 
oppervlakken worden ook deze planten versnipperd en wordt mest gelijkmatig 
verdeeld. Kwalitatief hoogwaardige en smakelijke planten krijgen daardoor weer een 
goede voedingsbodem.

Het verbouwen van tussengewassen wordt steeds belangrijker. Ze dienen vooral als 
bodemverbetering, naast de verkrijging van voeder en substraat. Door doelgericht 
hoog mulchen in de herfst wordt de groei geremd. De bodem blijft daardoor 
beschermd tegen erosie. Door laag mulchen in het voorjaar worden de planten sterk 
versnipperd en verrotten ze. Daardoor wordt de grond voorzien van organisch 
materiaal, de beschikbaarheid van voedingsstoffen neemt toe en de humusbalans en 
de bodemfermentatie wordt aanzienlijk verbeterd.
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Om ervoor te zorgen dat uw aanvraag / bestelling snel en
zonder misverstanden kan worden afgehandeld,
vragen wij u om de volgende punten volledig te beantwoorden

1. Uw dragend voertuig (noteren)

Merk  Type Pk  Bouwjaar

2. Het toerental van de trekker (aankruisen)

 540 omw./min.  750 omw./min.  1000 omw./min.  1500 omw./min.  2000 omw./min. 

 2200 omw./min.  2450 omw./min.  2530 omw./min.   anders

3. Aanbouwpunt en draairichting in rijrichting van uw dragend voertuig (aankruisen)

          
Aanbouw  Aanbouw  Aanbouw  Aanbouw 
achterkant voorkant  achterkant  voorkant
links- links- rechts- rechts-
draaiend  draaiend  draaiend draaiend

4. De aanbouwcategorie van uw dragend voertuig (aankruisen)

 Driepunt	 Koppeldriehoek	  Cat. 0   Cat. I   Cat. II       Cat. III

Bij hydraulische mulchmaaiers hebben we de volgende gegevens nodig:
(drukloze terugloop en lekolieleiding zijn voorwaarde voor de aanbouw)

1. Uw dragend voertuig (noteren)

Merk    Type  Gewicht  Bouwjaar

2. Litervermelding (olie) van het hydraulisch systeem voor aanbouwwerktuigen:  Liter (l)

3. Hydraulische druk van het hydraulisch systeem voor aanbouwwerktuigen:   Druk (p)
 Zo wordt het pk- resp. kW-vermogen van het hydraulisch systeem van het dragend voertuig bepaald:
 Liter (l) x druk (p) / 430 = pk  Liter (l) x druk (p) / 660 = kW
 Voorbeeld: 80 l x 180 p / 430 = 33,49 pk 80 l x 180 p / 660 = 21,81 kW

4. Hebt u een nazuigklep nodig?   ja     nee

5. Hebt u een hydraulische motor met lekolieleiding nodig voor uw draagvoertuig?   ja     nee

Aanwijzingen ...
... voor de zuigklep: De zuigklep is nodig op een hydraulische unit wanneer er een trekkracht optreedt. Dit betekent dat de drukleiding een zuigleiding wordt. 
 Het zuigventiel is bedoeld om een vacuüm in deze (druk) leiding te voorkomen door olie uit de retourleiding aan te zuigen. Zuigkleppen worden voornamelijk 
 gebruikt in machines met roterende onderdelen. Zonder zuigklep kan de hydrauliek unit  beschadigd raken.

...  bij de lekolie: De lekolieleiding mag maximaal met een druk van 6 bar worden belast. 
 Tip: Voor een veilige werking van de hydraulische motor moet de lekolieleiding apart in de hydraulische tank worden gelegd.

... voor het remventiel van de rotor: Het remventiel van de rotor heeft vier functies:
1. Bij het uitschakelen van de rotor is de naloop van de rotor beperkt tot 8 seconden.
2. Past de olietoevoer aan die de hydraulische unit nodig heeft en zorgt voor het juiste toerental van de rotor.
3. Drukbeperking voor de hydraulische unit. De oliedruk wordt ingesteld op de maximaal toegestane druk van de oliemotor.
4. Functioneert tevens gelijktijdig als zuigklep

6. Transportframe op aanvraag Onderstaande prijs is netto.

  artikel-nr.  artikel-nr. 
       M533.95.801      M533.95.802 
       440,– x      450,– x

... meer dan 65 jaar
 innovatieve
 mulchtechniek 

... ontwikkeld en
 gemaakt in Duitsland 

Rijrichting





             &              – twee internationale topmerken van één producent!

Wij zorgen in iedere werkplaats voor meer ruimte met onze DIXI-persen voor recyclebaar materiaal en maken van 
uw huisvuil recyclebaar materiaal dat geld waard is. Informeer bij onze DIXI-buitendienstmedewerker, wij helpen u 
met een op uw behoeften afgestemde DIXI-pers voor recyclebaar materiaal niet alleen om de verwijderingskosten 
voor uw bedrijf te reduceren maar ook om het milieu duurzaam te steunen en te beschermen.

humus mulchapparatuur staat al meer dan 65 jaar garant voor hoge kwaliteit, innovatie en dynamische en 
competente ontwikkeling. Wij praten niet alleen over aandacht voor het milieu maar passen dit ook toe, het is de 
basis van onze bedrijfsfilosofie. Met dit uitgangspunt zijn wij erin geslaagd om internationaal tot de besten in 
onze branche te behoren. En daar zijn wij trots op. Naast het merk humus is ons bedrijf met zijn tweede merk 
DIXI®-persen voor recyclebaar materiaal eveneens internationaal succesvol.

ONzE  TEchN I Ek  D I ENT  hET  M I l I Eu

Uw probleem   elke dag weer bergen lege verpakkingen

De oplossing...
...Volume verminderen met een 
 balenpers: dat zorgt voor ruimte 
 en vermindert de kosten

...voor papier, karton, kartonnen verpakkingen en folies

     ...al jarenlang bewezen in de detailhandel

...wij geven u graag onze referenties

                   Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG, 88697 Bermatingen
Telefon 0 75 44 / 95 06-0, service@DIXI-Ballenpressen.de   www.DIXI-Ballenpressen.de

De DIXI baalverm
inderen      winnen

18 S

4 S

60 S 25 FP

10 S5 SK Levering vanaf mei 
2021!

Maschinenfabrik Bermatingen Gmbh & co. kG . kesselbachstraße 2 . D-88697 Bermatingen / Bodensee 
Telefon +49 (0) 75 44 / 95 06 - 0 . Fax +49 (0) 75 44 / 95 06 - 20 . service@mabe-info.de 

www.mabe-info.de


