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Deelbare cultivatoren



Deelbare cultivator
De cultivator is een onmisbaar werktuig op ieder bedrijf. Evers 
heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan de perfectionering 
van de standaard cultivator met als resultaat de unieke 
deelbare cultivator als multifunctionele grondbewerker. In het 
leveringsprogramma van Evers zit voor elke PK-klasse de juiste 
machine, dus ook voor uw bedrijf hebben wij een passende en 
duurzame oplossing. De grote vaste tanden met een vrije 
doorlaat van 65, 75 of 83 cm zorgen ervoor dat u op de 
gewenste diepte werkt en de aanwezige verdichtingen opheft. 
De bodem neemt weer voldoende water op, overtollig water 
vloeit af en het volggewas kan goed en gelijkmatig groeien.

Innovatieve oplossing
De basis voor de deelbare cultivator is de Evers vaste tand 
cultivator met 2 rijen tanden. Het belangrijke verschil zit in de 
flexibiliteit van de cultivator. De tweede rij tanden wordt, 
indien nodig, door middel van een hydraulische cilinder 
geheel uit het werk genomen. Daardoor kan de cultivator ook 
op moeilijk bewerkbare delen van het land (bijvoorbeeld 
kopakkers) op diepte blijven werken. Bij de optionele 'etage'-
uitvoering is de tweede rij tanden traploos rechtstandig uit te 
heffen waardoor met deze tweede rij tanden ook gelijktijdig 
een minder diepe bewerking uitgevoerd kan worden. 
U bepaalt wat noodzakelijk is en kiest ter plekke voor een 
juiste instelling.

Efficiënt werken
De Evers deelbare cultivator is voor meerdere bewerkingen in 
te zetten. De tandafstand wordt verdubbeld bij het optrekken 
van de tweede rij waardoor de doorlaat groter is. Dat maakt 
de cultivator ook geschikt voor het werken onder zwaardere 
omstandigheden. De deelbare cultivator kunt u gebruiken 
voor o.a. het lostrekken van de grond, winterklaar leggen, 
zaaibedbereiding op lichte grond of ondergrond los maken. 
De machine multifunctioneel inzetbaar en daarmee een goede 
investering voor uw bedrijf. Indien u ploegloze grondbewer-
king toepast is de cultivator ook uitermate geschikt voor de 
hoofdgrondbewerking.

Tanden en beitels
Evers heeft een uitgebreid leveringsprogramma tanden en 
beitels. Het type St is inzetbaar op lichte grond, de K-tand is 
uitermate geschikt voor inzet op lichte en middelzware grond. 
Kenmerkend voor deze tand is het geringe benodigd 
vermogen en de mengende werking. De KG-tand beschikt 
over een slijtmes waardoor bij gebruik op zwaardere grond 
wordt voorkomen dat grove brokken grond naar boven 
worden gehaald. De rechte tanden (type MT) zijn speciaal 
ontwikkeld voor bewerking waar geen vermenging van 
grondlagen plaats mag vinden.

Sterk en veelzijdig
Naast de standaard deelbare cultivator met 2 rijen tanden, 
heeft Evers ook uitvoeringen met drie rijen tanden, die een 
nog grotere doorlaat bieden. Hierdoor wordt, vooral op zware 
grond en omstandigheden met veel gewasresten, de bewer-
king gelijkmatiger en is er minder trekkracht nodig.  
Wij adviseren u graag over de juiste uitvoering van de 
deelbare cultivator.

Innovatieve
oplossing

2

5

Multifunctioneel inzetbaar door uitheffen van achterste rij(en) tanden

Forest/Waler/Tinker



Meerdere grondla-
gen in 1 werkgang 
bewerken door de 
unieke parallello-
gram constructie.

Hydraulische 
steenbeveiliging 
voor steenrijke 
grond. Makkelijk in 
te stellen oliedruk 
voor snelle 
aanpassing aan 
verschillende 
omstandigheden. 
Gegarandeerde 
jarenlange werking 
zonder krachtverlies 
door de zware hy-
draulische cilinders.

Leverbaar met 2 of 
3 rijen tanden voor 
complete grondbe-
werking. De voorste 
rij tanden is in V-
vorm of W-vorm 
geplaatst voor het 
gelijkmatig opbre-
ken met minder 
vermogen en grote 
doorlaat. 

Uitgebreide keuze 
aan verschillende 
rollen voor een 
goede vlaklegging, 
verkruimeling en/of 
vastlegging van de 
bewerkte grond.

De solide constructie 
is bedrijfszeker en 
biedt veel bewer-
kingsmogelijkheden. 
De Waler is geschikt 
voor de zwaarste 
omstandigheden en 
speciaal voor de 
grootste tractoren.
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Multifunctioneel inzetbaar door uitheffen van achterste rij(en) tanden

6
Voor alle grond-
soorten en omstan-
digheden een 
passende uitvoering 
door een groot 
assortiment aan 
tanden en beitels.Oersterke

punten
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Solutions that work!

Deskundig maatwerk
Het programma van Evers is zeer divers. Door het uitgebreide assortiment kunnen wij altijd 
maatwerk leveren. Het programma bevat zeker ook voor uw bedrijf de juiste machine. Evers kijkt 
graag samen met u naar de meest optimale oplossing, waarbij onze deskundige medewerkers u 
kunnen adviseren om te komen tot de juiste keuze voor uw bedrijf, waarbij alle voor u belangrijke 
factoren voldoende aan bod komen. 
Evers biedt de oplossing die werkt! 
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Multifunctioneel inzetbaar.

Betrouwbaar en bedrijfszeker.

Voor alle grondsoorten een oplossing.

Structuur bodem behouden.

Verbetering capillaire werking.

Vergroten opbrengst.

Degelijke en doordachte constructie.

Lange levensduur door gebruik hoogwaar-

dige materialen.

Zaaibedbereiding  Opbouw zaaimachine

Hydraulisch opklapbaar  "Tinker" met rol in het frame

"Tinker": intensieve bewerking door dubbele rij tanden 
achter

Hydraulische hefinstallatie


