Lange
Levensduur

Concord Roller

Technische gegevens
Type

CR-460
CR-530
CR-630
CR-730
XL-frame
CR-630B
CR-730B
XXL-frame
CR-830
CR-830B
CR-930
CR-930B

Werkbreedte

Benodigde PK's

Diameter ringen

Gewicht met
Cambridge ringen

Gewicht met
Croskill ringen 53 cm

Gewicht met
Pictor ringen 56/62 cm

400 cm
530 cm
630 cm
730 cm

55
65
75
90

53 cm
53 cm
53 cm
53 cm

2640 kg
3060 kg
3480 kg
3970 kg

2250 kg
2600 kg
3050 kg
3450 kg

3100 kg
3600 kg

630 cm
730 cm

80
95

62 cm
62 cm

4325 kg
5050 kg

830 cm
830 cm
930 cm
930 cm

100
110
110
120

53 cm
62 cm
53 cm
62 cm

4670 kg
5920 kg
5325 kg
6885 kg

5400 kg
6020 kg
4200 kg
7450 kg
4800 KG
8600 kg

Voor de bewerking

Na de bewerking

Uitvoeringen
Standaard heeft de Concord Roller cambridge ringen van
53 cm. De Concord roller is tevens verkrijgbaar met
Cambridge ringen van 62 cm, Crosskill ringen van 53 cm
of Pictor ringen van 56/62 cm. De 3-delig opklapbare
machine is leverbaar in werkbreedtes tussen 4.60 en
9.30 meter, met een transportbreedte van 2.50 meter.
De zwaardere types worden geleverd in de XL-uitvoering,
met een dubbele cilinder, zwaardere draaipunten en een
robuuster frame.

Maatwerk
Uiteraard kan de Concord Roller ook op maat geleverd
worden, zoals voor afwijkende werkbreedtes of speciaal
gebouwd voor de beddenteelt.

Veelzijdig inzetbaar, betrouwbaar en
bedrijfszeker.
Verbetering capillaire werking.
Gelijkmatige opkomst.
Minder verdamping door kleiner oppervlak.
Optimale gewichtsverdeling door standaard
AWL-systeem.
Zware en degelijke, doordachte constructie.
Vlak en verkruimeld zaaibed met het
hydraulische egalisatiebord.
Breed op het veld, compact en zeker tijdens
transport.
Lange levensduur door gebruik hoogwaardige
materialen.

Solutions that work!
Evers Agro B.V.
Bedrijvenpark Twente 326
7602 KL Almelo
T 0546 644866
F 0546 549912
E info@eversagro.nl
www.eversagro.nl

Excellente
bodemaanpassing

Exacte bodemaanpassing met altijd
een gelijkmatige
gewichtsverdeling
over alle delen van
de Concord Roller
met het AWL systeem.
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Oersterke

Concord Roller

1

punten

De Evers Concord Roller
De Evers Concord Roller is al jarenlang de perfecte
machine om de structuur van uw grond te
verbeteren. In de praktijk blijkt dat grove kluiten en
korsten de opkomst van het gewas verminderen.
Bovendien wordt de capillaire werking beperkt door
de te grove structuur van de grond.
Door de Concord Roller te gebruiken voor het breken
van deze kluiten en korsten, krijgt u een gelijkmatige,
betere opkomst. Daarnaast leidt deze grondbewerking automatisch tot een betere capillaire werking en
minder verdamping van vocht. Ter bevordering van
groei en uitstoelen, gebruikt u de Concord Roller
voor het aanrollen van gras en granen.

Veilig transport door
mechanische
opklapvergrendeling.
De Concord Roller is
optioneel uit te breiden met verlichting
voor extra veiligheid
tijdens vervoer over
de weg.
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Voor extra verkruimeling en een goede egalisatie van
de grond is de Evers Concord Roller te verkrijgen met
een hydraulisch verstelbare egalisatiebord. Hiermee
wordt de machine een echte stevige grondbewerker
en perfect voor een goede zaaibedbereiding.
De egalisatiebordtanden zijn uitgevoerd met een
dubbele veer, zodat deze ook onder zwaardere
omstandigheden optimaal blijft werken.

Makkelijk manouvreren op de
kopakker en een
goede overlap doordat het middelste
segment verder
naar achteren is
geplaatst.

1
3

2

3

2

Excellente bodemaanpassing
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De Evers Concord Roller is standaard uitgerust met
het unieke Automatic Weight Leveling System
(AWL-systeem). Dit systeem zorgt voor een perfecte
bodemaanpassing met als resultaat een constant
gelijkmatige gewichtsverdeling over alle secties van
de roller. Evers heeft in zijn Concord Roller het
scharnierpunt op een unieke plaats waardoor deze
zich moeiteloos kan aanpassen aan de contouren van
de grond. In combinatie met de drukaccumulator van
de opklapcilinder functioneert de Concord Roller
onder alle omstandigheden optimaal.

Hydraulisch opklapbare, 3-delige rol
met liggende secties
en zeer laag
zwaartepunt.
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Technisch hoogstandje
Evers garandeert een lange levensduur van de
Concord Roller. De assen van de Concord Roller zijn
van chroom-nikkel en beschikken over afgedichte,
zware 4-gaats flenslagers. Mede door het stabiele
frame en de oersterke ringen heeft u een technisch
hoogstandje in uw machinepark. Naast de lange
leversduur zorgen deze sterke punten van de Evers
Concord Roller ook voor een storingsvrije werking.

Optimale
gewichtsverdeling

Hoge kwaliteit
Cambridgeringen
(Ø 53 en 62 cm),
Crosskillringen
(Ø 53 cm) of
Pictorringen
(Ø 56/62 cm),
standaard voorzien
van zware flenslagers met extra
afdichting en
chroom-nikkel-staal
assen.
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Actief verkruimelen
en egaliseren met
de optioneel leverbare en hydraulisch
verstelbare egalisatiebord. Door de geschakelde bediening
is het mogelijk om
vanaf de trekker alle
secties gelijktijdig te
bedienen.
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