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Frees achteraanbouw type FA310 

 
 
 
 
COMPACT FREES FF-FA 
 
DE COMPACTFREES WORDT GEBRUIKT OM HET LAND TE FREZEN GELIJKTIJDIG MET HET AARDAPPELPOTEN 
 

Voordelen: 

 Poten en frezen in één werkgang; meer capaciteit met minder uren 
 Zeer gelijkmatig frezen met een constante werkdiepte 
 Ideale verkruimeling, geen kluiten, aardappel ligt rondom in goede grond 
 Frezen geeft geen versmering van ondergrond, capillaire werking blijft bestaan. 
 Compacter gebouwd met een kleine rotor diameter 60 cm 
 Veel lichter dan Combifrees, gewicht compleet 1400 kg 
 Werkdiepte maximaal 22 cm  
        
BASELIER COMPACT FREES Frontaanbouw Type FF 310  
 

STANDAARD VOLVELDFREES 

 Zeer compacte frontaanbouw aan tractor                                      
 Spijlenrol in V vorm voorzijde frees 
 6 Splines aftakas met slipkoppeling   
 Opgelaste freeshaken 100 stuks  (ramite) volveld   
 Inspectieluiken en achterplaat met kunststof bekleed 
 Dieptewielen (2x) 600x9 – 10PR met spindelverstelling 
 Volveldplaat met 2 zijplaten    
 Tandwielkast 1000 RPM, freesas 450 RPM   
 Werkbreedte 170-305 of 365 cm 

                                                                                                                         ▲ Frees Frontaanbouw Type FF 310 

 
                                                                                               ◄ BASELIER COMPACT FREES Achteraanbouw Type FA 310  
               
                   STANDAARD VOLVELDFREES 

 Zeer compacte aanbouw achter de tractor 
 6 splines aftakas met slipkoppeling 
 Opgelaste freeshaken (ramite) 100 stuks volveld 
 Inspectieluiken en achterplaat met kunststof bekleed  
 Volveldplaat en grote spijlenrol (rond 52 cm, 8 buizen rond 6 cm) 
 Tandwielkast 1000 RPM, freesas 450 RPM 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
EXTRA TOEBEHOREN:      

 Neuzen in volveldplaat 3 hele en 2 halve voor 4 kleine ruggen in staal of R.V.S.                      
 Koppensneller  met spindelverstelling (egalisatiebalk voor spijlenrol) 

 Tandwielkast 3 toeren 1000 RPM, freesas 330-410-500  RPM                                            Frees achteraanbouw type FA310 
 Freeshaken met hardmetaal plaat  i.p.v. opgelast 100 stuks 
 Driepuntsbok voor achteraanbouw achterop de tractor met 2 armen spijlenrol FF310-380                                
 Markeurs (1 set) handbediend of hydraulisch FF310-360 
 Hydraulisch diepteverstelling van de spijlenrol in V vorm  
 Kogelkoppeling 80 mm voor getrokken pootmachine type FA 310                                    
 Dieptewielen (1 set) 6.50x10-10 PR met spindelverstelling voorzijde FA 310                            

 
BASELIER heeft het recht om tussentijdse wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijden aan te passen.  
Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. 
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