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Maïs-Egalisatieschuif  | M.E.S. | 

 

Bij de maïsoogst is het verdelen en vast rijden van de maïs door de steeds groter en breder geworden machines een 

vertragende factor. De capaciteit van de "hakseltrein" wordt steeds sneller, breder en groter waardoor het egaliseren 

van de kuil een moeilijke en zware klus wordt. 

 

Met de hydraulisch bedienbare -holaras- maïs-egalisatieschuif kan men de met kippers of silagewagens aangevoerde  

maïs in een mum van tijd zeer efficiënt verdelen en vlak trekken. De machine met een eigen gewicht van 1200 tot 

1750 kg, heeft 2 hydraulisch bedienbare zijkanten welke zowel trekkend als duwend gebruikt kunnen worden.  

De machine is geschikt voor diverse aanbouwmogelijkheden en heeft een maximale werkbreedte van ruim 5 meter. 

De transportbreedte is 3 meter. De schuif kan geleverd worden met een blad van 75, 115 of 135 cm hoog. 
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Standaard uitvoering 

• Robuust en zwaar gebouwd 

• Werkbreedte max. 530 cm 

• Driepunts-, front of shovelaanbouw 

• Schuifhoogte 75 / 115 / 135 cm 

• Links en rechts hydraulisch in-/uitklapbaar 

 

   

M.E.S. 500-H-115 M.E.S. 500-H-115 Xerion aanbouw M.E.S. 470-H-115 F 

   

M.E.S. 470-H-115 F M.E.S. 470-H-115 Shovel aanbouw M.E.S. 470-H-115 Shovel aanbouw 

   

M.E.S. 530-H-135 FK M.E.S. 540-H-115 FK M.E.S. 500-H-75 

 

Technische specificaties 

Type M.E.S. 500-H-75 500-H-115 500-H-135 470-H-115-F 430-H-115-FK 530-H-135-FK 

Aankoppeling Driepunts Driepunts Driepunts Front / Shovel Front Front 

Werkbreedte 500 cm 500 cm 500 cm 470 cm 430 cm 530 cm 

Schuifhoogte 75 cm 115 cm 135 cm 115 cm 115 cm 135 cm 

Transportbreedte 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 260 cm 260 cm 

Gewicht 1200 kg 1600 kg 1750 kg 1400 kg 1350 kg 1450 kg 

Extra gewichten optie optie optie - - - 

E/H bediening optie optie optie optie optie optie 

Shovel aanbouw - - - optie   

Verstelbaar Zijborden hydr. in-/uitklapbaar Zijborden hydr. front klapbaar 

Hydr. aansluiting 2 dw  (of e/h) 

Hydr. vermogen benodigd circa 40 l bij 180 bar 

 Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden. 


