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Nobels Rooimachines

3-serie 
Het olie gevulde basisframe van de 3.15 en de 
3.18 rooimachines hebben een zeer doordachte 
constructie en geeft een uitstekende balans 
tussen torsie en stijfheid. Dit resulteert in een 
laag eigen gewicht, waardoor de rooimachine 
met een relatief lichte trekker kan worden 
gebruikt en dit zorgt bovendien voor een laag 
brandstofverbruik. 

De hydrauliekpompen zijn aan de zijkant van 
de machine geplaatst hierdoor is het zicht op 
de schepbak en de rooimat erg goed.

5-serie 
Speciaal voor de zwaardere grondsoorten is 
de 5.18 rooimachine ontwikkeld. Deze hoge 
capaciteit machine heeft een olie gevuld 
frame wat hoog is opgebouwd, waardoor het 
zicht op de schepbak en mat erg goed is. De 
hellingshoek van de rooimat is verstelbaar. Ook 
heeft de rooimat 15% meer zeefcapaciteit dan 
de 3.18 rooimachine. 

De stuurbare achteras heeft grote achterwielen 
(Ø 1300 mm). Hierdoor rolt de machine ook in 
zware omstandigheden zeer licht. 

Technische specificaties
3.15 3.18 5.18

Spoorbreedte (h.o.h.): 1.500 mm 1.800 mm 1.800 mm
Lengte: 7.966 mm 7.966 mm 8.740 mm
Breedte: 2.200 mm 2.500 mm 2.800 mm
Hoogte: 2.300 mm 2.300 mm 2.770 mm

Schepbak (breedte): 1.200 mm 1.500 mm 1.500 mm
Schepbak tot 1e wielas: 4.415 mm 4.415 mm 3.945 mm
Schepbak tot 2e wielas: 5.375 mm 5.375 mm 5.174 mm

Rooimat (b x h): 1.200 mm x 3.200 mm 1.500 mm x 3.200 mm 1.500 mm x 3.700 mm
Zeefraam (l x b): 1.170 mm x 1.350 mm 1.170 mm x 1.660 mm 1.170 mm x 1.660 mm
Vingerrollenbed (breedte): 12 stuks x 1.280 mm 12 stuks x 1580 mm 12 stuks x 1.580 mm

Bandenmaat voorste as 10.0 / 75-15.3 10.0 / 75-15.3 11.5 / 80-15.3
Bandenmaat stuuras 11.5 / 80-15.3 11.5 / 80-15.3 15.5 / 80-24

De ontwikkeling en productie van de Nobels rooi- en plantmachines gaat tot 60 jaar terug. Door de 
modulaire opbouw van de machines, kunnen deze aan alle specifieke wensen van de klant worden 
aangepast.



•  Een uitstekende balans tussen stijfheid en torsie
•  Laag brandstofgebruik door de lichte uitvoering
•  Goed zicht in de machine, door de opengewerkte voorzijde
• Korte draaistraal
• Standaard side shift
•  Rollenbed voorzien van 2 hydromotoren met omkeerkraan

Kenmerken 3-serie

• Elektronische snelheidsregeling met bedieningskast in de trekker (standaard op 5-serie)
• Hydraulische vlaktestelling zowel handmatig als automatisch
• Rooimat met speciale spijl- en maasafmetingen leverbaar
• Diverse kistenwissel systemen leverbaar zowel handmatig als hydraulisch bedienbaar
• Draaibare elevator
• Kneuzer unit
• Diverse soorten uitlopen leverbaar enkel en dubbel, handbediend en hydraulisch bediend
• Graafmat met pennenband

•  Langere levensduur, door zware opbouw basisframe
• 2 excentriek assen (schepbak-zeefraam) 
• Verstelbare hellingshoek van de rooimat
• Zware luchtgeremde achteras met grote wielen (Ø 1300 mm)
•  Vlaktestelling met schommelstuk vanuit hart van de achteras
•  15% grotere zeefcapaciteit t.o.v. de 3-serie
•  Alle hydraulische functies standaard elektrisch bedienbaar
•  Afstand van de schepbak tot voorste wielas 470 mm korter dan 3-serie

Kenmerken 5-serie

Beschikbare opties



Contact
Als u meer informatie wilt ontvangen, neem dan gerust contact op met Agro Techniek. 
Wij zijn u graag van dienst.

Agro Techniek BV
Herenweg 424
2211 VJ  Noordwijkerhout

T: +31 (0)252 410 150
E: info@agro-techniek.com
W: www.agro-techniek.com

A Nobels Group Company
Sinds 2014 behoort Agro Techniek tot de Nobels Group  
waar ook Nobels, Javo en Javo International 
toebehoren. 

Samen bieden wij de meest innovatieve oplossingen 
voor de wereldwijde automatisering in de landbouw, 
tuinbouw en industriële markten. 


