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Netmaskine type Euro

Net-Let maskine type EURO
Net-Let Euro tilsluttes en traktor eller lignende til drift af maskinens hydrauliske funktioner samt til transport af maskinen i kulturen under netningsprocessen.Net-Let Euro er standard monteret med 2 stk. kunststoftragte Ø 25 cm og Ø 34 cm eller Ø 34 cm
og Ø 45 cm. Tragtene er monteret på en drejekonsol, således at man hurtigt og bekvemt kan vælge den rigtige tragtstørrelse.
Kunststoftragtene er de velkendte Net-Let tragte med det lange, skånsomme indløb, som komprimerer træerne optimalt uden
beskadigelser. Net-Let Euro er også standard monteret med overfaldskrog, som griber om træernes stab, samt kombineret
trepunktsophæng og trækstang med gaffeltræk. Euro har også flowregulator, der bestemmer træernes fremføringshastighed
samt kniv til overskæring af nettet.
Ekstraudstyr:
Arbejdslys,
Manuel klipsemaskine,
Bagagebærer

Tekniske data:
Totallængde:
Udvendig bredde:
Træklængde:
Arbejdshøjde:
Oliebehov:
Vægt:

4300 mm
1400 mm
2150 mm
800 mm
20 l/mm
320 kg

Netmaskine type I

Net-Let maskine type I
Maskinen med de slidstærke tragte af kunststof, som sikrer en lav friktion for optimal kapacitet. Egedal Net-Let netmaskine er
en modulopbygget hydraulisk netmaskine, der kan udbygges efter behov. Net-Let netmaskinen leveres standard med Ø25 cm,
Ø34 cm og Ø45 cm kunststoftragte monteret på en drejekonsol. Ved hjælp af drejekonsollen kan man hurtigt og bekvemt vælge
den rigtige tragtstørrelse til det enkelte træ. Træet trækkes gennem tragten med en overfaldskrog, der har fat i træets stab.
Net-Let er endvidere monteret med flowregulator, der bestemmer træets fremføringshastighed, samt kniv til overskæring af nettet.
Alle Net-Let netmaskiner er monteret med godkendt sikkerhedsudstyr.
Tekniske data
Totallængde:
Udvendig bredde:
Arbejdsbordets længde:
Arbejdsbordets bredde:
Arbejdshøjde:

450 cm
145 cm
320 cm
50 cm
80 cm

Egedal Net-Let I er basismodellen. Denne model kræver tilslutning til traktor eller lignende til drift af maskinens hydrauliske
funktioner (min. 18 ltr. ved 90 bar) samt til transport af maskinen i kulturen under netningsprocessen. På Net-Let I kan det
ovennævnte ekstraudstyr påmonteres. Vægt: 450 kg
Standardudstyr:
3 tragte på drejekonsol
Overfaldskrog
Kniv til netoverskæring
Sikkerhedsbøjle
Gaffeltræk med støttehjul

Netmaskine type II

Net-Let Netmaskine II
Maskinen med de slidstærke tragte af kunststof, som sikrer en lav friktion for optimal kapacitet. Egedal Net-Let netmaskine er en
modulopbygget hydraulisk netmaskine, der kan udbygges efter behov. Net-Let netmaskinen leveres standard med Ø25 cm, Ø34
cm og Ø45 cm kunststoftragte monteret på en drejekonsol. Ved hjælp af drejekonsollen kan man hurtigt og bekvemt vælge den
rigtige tragtstørrelse til det enkelte træ. Træet trækkes gennem tragten med en overfaldskrog, der har fat i træets stab. Net-Let
er endvidere monteret med flowregulator, der bestemmer træets fremføringshastighed, samt kniv til overskæring af nettet. Alle
Net-Let netmaskiner er monteret med godkendt sikkerhedsudstyr.
Tekniske data
Totallængde:
Udvendig bredde:
Arbejdsbordets længde:
Arbejdsbordets bredde:
Arbejdshøjde:

450 cm
145 cm
320 cm
50 cm
80 cm

Egedal Net-Let II er standard monteret som Net-Let I, dog er Net-Let II monteret med eget hydraulisk anlæg med 9 HK Honda
motor monteret med 12/10 A med lader, elstart, oliestop og batteri, og behøver derfor ikke tilkobling til traktor eller lignende
under netningsprocessen. Vægt 500 kg.
Standardudstyr:
3 tragte på drejekonsol
Overfaldskrog
Kniv til netoverskæring
Sikkerhedsbøjle
Kuglekobling med støttehjul
Hydraulisk anlæg med 9 HK motor

Netmaskine type III

Net-Let Netmaskine III
Maskinen med de slidstærke tragte af kunststof, som sikrer en lav friktion for optimal kapacitet. Egedal Net-Let netmaskine er en
modulopbygget hydraulisk netmaskine, der kan udbygges efter behov. Net-Let netmaskinen leveres standard med Ø25 cm, Ø34
cm og Ø45 cm kunststoftragte monteret på en drejekonsol. Ved hjælp af drejekonsollen kan man hurtigt og bekvemt vælge den
rigtige tragtstørrelse til det enkelte træ. Træet trækkes gennem tragten med en overfaldskrog, der har fat i træets stab. Net-Let er
endvidere monteret med flowregulator, der bestemmer træets fremføringshastighed, samt kniv til overskæring af nettet. Alle
Net-Let netmaskiner er monteret med godkendt sikkerhedsudstyr.

Tekniske data
Totallængde:
Udvendig bredde:
Arbejdsbordets længde:
Arbejdsbordets bredde:
Arbejdshøjde:

450 cm
145 cm
320 cm
50 cm
80 cm

Egedal Net-Let III er standard monteret som Net-Let II, dog er Net-Let III monteret med styrbart hydraulisk trækhjul som gør
maskinen selvkørende rundt i juletræskulturen. På Net-Let III kan der, overover ovennævnte, monteres med følgende ekstraudstyr: - Baghjulstræk. Vægt: 550 kg.
Standardudstyr:
3 tragte på drejekonsol
Overfaldskrog
Kniv til netoverskæring
Sikkerhedsbøjle

Kuglekobling med støttehjul
Hydraulisk anlæg med 9 HK motor
Selvkørende ved hjælp af styrbart trækhjul

Net-Let Håndtragte

Net-Let Håndtragte

Egedal Net-Let håndtragte er lavet af kunststofmateriale, hvor friktionen er ca. 30% mindre end i en traditionel, metaltragt. Håndtragtene leveres på et rørstel, hvorpå der er monteret en kniv til overskæring af nettet. Nederst på rørstellet er der monteret som
sættes omkring et stød ved netning og danner herved modhold. Tragtene kan leveres i Ø 25, 31, 34, 45 eller 56 cm .

Net-Let Ekstraudstyr
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Til Net-Let type I, II & III findes der følgende ekstraudstyr
Billede 1-3 Selvudløsende tang, der lukker om træets stab. Tangen åbner automatisk når træet er kommet igennem tragten
Billede 4

Elektrisk system, hvor maskinen automatisk starter når den mekaniske tang lukker om træets stab

Billede 5

Baghjulstræk

Billede 6

Hydraulisk klipsemaskine, der lukker nettet i begge ender og klipper nettet over i en arbejdsgang

Billede 7

Manuel klipsemaskine, der lukker nettet i begge ender og klipper nettet over i en arbejdsgang

Billede 8

Bagagebærer til net og værktøj

Billede 9

Arbejdslys

Billede 10 Sidebord, nedklappelig
Billede 11 Forhjulstræk, standard
Styktæller
Indregistrering af trailer (max 70 km/t)

Til Net-Let type Euro findes der følgende ekstraudstyr
Billede 7

Manuel klipsemaskine, der lukket nettet i begge ender og klipper nettet over i en arbejdsgang

Billede 8

Bagagebærer til net og værktøj

Billede 9

Arbejdslys

Billede 10 Sidebord, nedklappelig
Styktæller

Juletræsmaskiner

Plantemaskine type Hydromatic

Gødningsspreder Airflow

E4H Redskabsbærer

Plantemaskine type K

Portaltraktor

Palleteringsmaskine

Plantemaskine type JT

Egedal Maskinfabrik er specialiseret i at fremstille maskiner til Gartneri, Planteskoler, Juletræer/Skovbrug. Derudover fremstiller vi
også specialmaskiner såsom Tracmaster og Pileplanter. Der er stor mulighed for fleksibilitet når det drejer sig om maskiner til en
rationel og moderne planteproduktion. Vi eksporterer mange af vores maskiner og udstyr til de fleste lande verden over.

Egedal har beliggenhed i Tørring i Jylland nær Vejle:

Forhandler :

*Maskinerne kan være vist med ekstraudstyr

