
De Coenders 1-rijige klem- 

bandrooier is een multifunctio- 

nele rooier voor de boom- 

kwekerij.

De Coenders klembandrooier 

is solide gebouwd, gebaseerd 

op meerdere jaren gebruikers 

ervaring zowel in binnen - als 

buitenland.

De standaard uitvoering is 

voorzien van een eigen hydrau- 

lisch systeem welke wordt aan-

gedreven door een aftakas.  

Dit systeem verzorgt de aan- 

drijving van de klembanden 

en het schudmechanisme. De 

diepteregeling en de sideshift 

wordt verzorgd door de trekker  

hydrauliek. Een voorziening voor  

Coenders Klembandrooier

Vele afstelmogelijkheden 

van de rooiarm maken het 

mogelijk om vele soorten 

struiken en boompjes te 

rooien zoals bijvoorbeeld:

•  Bos- en haagplantsoenen 

•  Boompjes tot 25mm  

doorsnede

•  Kruipende-tot stam-rozen

•  Bessenstruiken 

•  Fruitbomen etc.

een hydraulische bindmachine 

is standaard aanwezig. 

Het ruime werkplatform biedt 

voldoende plaats voor per- 

sonen en opslag van struiken. 

Tijdens het wegtransport wordt 

een gedeelte van het werk-

platform opgeklapt, zodat de 

transportbreedte binnen de  

3m. blijft. Als optie is een hy-

draulisch afzetsysteem mo-

gelijk. Dit kan aan de ach-

terzijde als ook aan de  

zijkant gebouwd worden.



De speciaal ontwikkelde klem-

band zorgt samen met de 

vele verstelmogelijkheden voor  

voldoende klemkracht zonder 

beschadigingen van het gewas.

Om het kantelen van hoge fruit-

bomen te voorkomen is een 

uitvoering met dubbele klem-

banden als optie leverbaar.

De schuddersnelheid is trap-

loos regelbaar dit naar ge-

lang de grondsoort en wortel- 

intensiteit.

De machine is standaard uitge- 

rust met sideshift voor een 

optimale aanpassing aan de 

verschillende rijafstanden. Ook 

is het hierdoor mogelijk  om  

willekeurig in het perceel te  

beginnen met rooien.

Kortom de Coenders klemband-

rooier verbeterd de arbeids-

omstandigheden en verhoogt 

de capaciteit, zelfs onder natte 

omstandigheden.
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Afbeelding met:

• Dubbele klemband

• Automatische 

 diepteregeling

• LS besturing

• Ingaas-kantel 

 mechanisme

Toebehoren:

• Cabine

• Elekt. Bandsnelheids- 

regeling

• Bindmachine

• Tweede schudder

• Hefmast

• Rozenontbladeraar

• Elekt. Diepteregeling


