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BAV

Een ongeëvenaarde maai- en hakselkwaliteit

Beschikbaar in werkbreedtes  van 1,20 m, 1,50 m 
en 1,72 m. De BAV is ontwikkeld en aangepast voor 
het werken in de meest diverse omstandigheden.

Deze bloter  heeft een uitstekende maai- 
en hakselkwaliteit, bijvoorbeeld hakselen op 
braakland, bloten van weidepercelen en onderhoud 
op en rondom het erf.

Met de BAV 1245 en 1545 is het mogelijk om 
gewasresten tot 25 mm te verhakselen en tot 
30 mm bij de BAV 1875

 De afdekplaat bestaat uit 1 deel bij de 
modellen BAV 1245 en 1545 de afdekplaat 
heeft een dikte van 3 mm �.

De afdekplaat is versterkt met 8 mm dikke 
versterkingsstrippen �.

De glijfsloffen zijn verschroefd en 8 mm 
dik �. 

 De afdekplaat van de BAV 1875 bestaat ook 
uit een deel �, en is versterkt met diagonale 
versterkingsstrippen �.

De glijsloffen zijn verschroefd en 10 mm dik �.

WEIDEBLOTER

Hoge mesrotatie (85 m per seconde), optimale hakselkwaliteit

De messen zijn zelfslijpend door de zuigkracht van het mes wordt het gewas 
opgezogen om het gelijkmatig te verhakselen.

De modellen BAV 1245 en 1545 zijn met 2 pendelende messen � uitgevoerd. 
De BAV 1875 is uitgevoerd met 4 messen voor een optimale hakselkwaliteit.

De aanbouwbok met een groot pendelbereik zorgt voor een perfecte 
bodemaanpassing in de lengterichting en voor een constante maaihoogte.

De trapezevorm van de afdekplaat � met wijd uitlopende zijkanten zorgt voor 
een goede afvoer van het verhakselde materiaal. 

De speciale vorm van de afdekplaat maakt het mogelijk eenvoudig in hoeken 
te manoeuvreren.

Een duurzame machine
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 De afdekplaat bestaat uit 1 deel bij de 
modellen BAV 1245 en 1545 de afdekplaat 
heeft een dikte van 3 mm �.

De afdekplaat is versterkt met 8 mm dikke 
versterkingsstrippen �.

De glijfsloffen zijn verschroefd en 8 mm 
dik �. 

 De afdekplaat van de BAV 1875 bestaat ook 
uit een deel �, en is versterkt met diagonale 
versterkingsstrippen �.

De glijsloffen zijn verschroefd en 10 mm dik �.

Betrouwbare aandrijving
De grote robuuste tandwielkast in oliebad aan-
drijving maakt het mogelijk om onder extreme 
omstandigheden met veel houtresten te werken.

De doordachte robuuste uitvoering van de rotor 
beschermen de tandwielkast tegen stoten en 
slijtage. 

De as en de tandwielkast zijn gemaakt van 
gehard staal en staan garant voor een lange 
levensduur.

Comfortabel in gebruik en makkelijk  in 
te stellen
De maaihoogte is makkelijk in te stellen doormiddel 
van de 2 glijsloffen. De maaihoogte is regelbaar van  
25 tot 150 mm (BAV 1245/1545) en 20 tot 145 mm 
(BAV 1875). Dit maakt het mogelijk om de machine 
aan verschillende omstandigheden aan te passen.

Met de standaard zijdelingse verstelling (300 mm 
naar rechts of links bij BAV 1875,  210 mm naar 
rechts bij BAV 1245/1545) is het tevens mogelijk 
om op moeilijk bereikbare plaatsen te komen zonder 
dat de trekkerwielen over het verhakselde materiaal 
rijden.

Als extra toebehoren is een spreidplaat leverbaar, 
die het verhakselde materiaal egaal over de bodem 
verspreid.

Een duurzame machine
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VERTRETEN DURCH

T E C H N I S C H E  G E G E V E N S BAV 1245 BAV 1545 BAV 1875

Werkbreedte 1,20 m 1,50 m 1,72 m

Min. Noodzakelijk trekkervermogen 33 kW (45 PK) 33 kW (45 PK) 55 kW (75 PK)

Maaihoogte 25 - 150 mm 25 - 150 mm 20 - 145 mm

Afdekplaat Trapezevormig, met wijd 
uitlopende zijwanden

Trapezevormig, met wijd 
uitlopende zijwanden

Trapezevormig, met wijd 
uitlopende zijwanden

Messen (zelfslijpend) 2 2 4

Gewicht 215 kg 260 kg 516 kg

Totale breedte 1,35 m 1,65 m 1,94 m

Totale Lengte 1,71 m 2,02 m 2,68 m

Aanbouw Cat. 1 Cat. 1 Cat. 2

Zijdelingse verstelling 210 mm naar rechts 210 mm naar rechts 300 mm rechts/links

(1) De uitvoeringen kunnen per land afwijken n Standaard - Niet leverbaar

E X T R A  T O E B E H O R E N  ( 1 )

Spreidplaat egaal verdelen van gehakselde materiaal Optie Optie Optie

Koppelingsas met slipkoppeling en vrijloop i.p.v. 
breekbout Optie Optie n

Regelbaar wiel achteraan Optie Optie -

Bermklepelmaaier Armklepelmaaier

Versnipperaar Klepelmaaier

Voor landschapsonderhoud bied KUHN u:

 D
it 

do
ku

m
en

t i
s 

op
 m

ili
eu

vr
ie

nd
el

ijk
 c

hl
oo

rv
rij

 p
ap

ie
r g

ed
ru

kt
 / 

Pr
in

te
d 

in
 F

ra
nc

e 
- 

A7
27

10
NL

 -
 C

op
yr

ig
ht

 K
UH

N 
20

10
 -

 Im
p 

LN
G.

PACKO
8210 ZEDELGEM Tel (050) 25 00 10
5590 CINEY Tel (083) 67 14 74
2310 RIJKEVORSEL Tel (03) 314 65 91
9400 NINOVE Tel (054) 32 67 61

Reesink Technishe Handel B.V.
Loskade 6
Postbus 20 - NL 7200 AA Zutphen
Telefoon: (0575) 59 94 69
Telefax: (0575) 59 94 51
E-mail: info@rth.reesink.nl
Internet: www.kuhn.rth.nl

“In European Union countries, our machines comply with the “Machinery” directive; in other countries, they comply with local safety legislation. In our brochures, protective devices may have been removed for the 
purposes of illustrating certain details. In all cases, these devices must remain in place in accordance with the instruction manual. We reserve the right to make alternations to our models or their equipment and accessories 
without notice. Machines and equipment in this leaflet can be covered by at least one patent and/or registered design. Registered trademark(s).




