
TRAKTOR HEGNSOPRULLER 170

Oprulning af nedtaget vildthegn har aldrig været nemmere!

Med en nyudviklet hegnsopruller, hvor oprullerspydet kan løftes 2,5 - 3 m samt vippes og
drejes ved hjælp af 3 hydraulikcylindre, kan hegnet holdes fri af den omgivende vegetation.
Oprulningen drives af en hydraulikmotor med justerbart moment, for optimal komprimering
af hegnet, så hegnet kan genanvendes uden beskadigelse og sammenfiltring.

Med en traktormonteret hegnsopruller forvandles 500 m hegn på 1 time til 5 pæne ruller,
med ca. samme dimensioner som nye hegnsruller, så de er lige til at rulle ud igen.
Det kræver blot, at hegnet på forhånd er gjort fri af evt. vegetation, og at en traktor kan
passere nyplantningen.



TRAKTOR HEGNSOPRULLER 170

for effektiv håndtering af nedtaget vildthegn

�Manuel oprulning af nedtaget vildthegn er anstrengende, tidkrævende og be-

sværligt.

�Med en traktormonteret opruller løftes hegnet op over de unge planter og op-

rulles uden besvær til en rulle af samme størrelse, som den der oprindelig

blev rullet ud.

�Hegnsoprulleren kan under forhold med kraftig bevoksning holdes inden for

traktorens profil - kan traktoren passere, kan der også rulles hegn op.

�Oprulleren kan med fordel monteres i traktorens frontlift, da traktoren ellers

skal bakke under oprulning. En traktor med vendeudstyr er

optimal for betjening af oprulleren.

�Hegnsoprullerspydet kan løftes drejes og vippes, så det er

muligt at rulle hegnet pænt op, selvom traktoren må køre

forskudt i forhold til hegnet.

�Den pæneste og mest effektive oprulning opnås, når der er

en person til at styre hegnet, hvis det hænger fast i omgi-

vende grene m. v. og tage rullerne af og fæste enden af

næste rulle på oprulleren.

Hegnet skal være gjort fri af bundvækst og omgivende be-

voksning, for at en effektiv og regelmæssig oprulning kan

foretages.

�Trådrullen fjernes let fra oprulleren takket være et dobbelt-

konisk trådspyd.

�Hegnet er let at genbruge, når det er rullet op til en regelmæssig rulle.

Centerhullet tillader et 2" rør at passere igennem rullen.

�Med de aktuelle priser på stål og arbejdsløn er oprulleren hurtigt tjent ind i

kraft af øget genanvendelse af nedtagne hegn.

�Hegnsoprulleren kræver 4 dobbeltvirkende fjernudtag på traktoren.

Alternativt kan der monteres elektriske flowvælger ventiler, der gør det muligt

at betjene oprulleren med kun 2 dobbeltvirkende udtag.

OPRULLEREN ER BRUGSMODEL REGISTRERET!
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