
Vaste tand cultivatoren

Betrouwbaar en
bedijfszeker



Pionier 
Evers is met recht pionier op het gebied van de vaste 
tand cultivatoren. Al tientallen jaren heeft Evers een 
programma vaste tand cultivatoren dat de passende 
oplossing biedt voor de (hoofd)grondbewerking op de 
verschillende grondsoorten en zich steeds doorontwik-
kelt aan de hand van veranderende vraag uit de markt.

Welsh cultivator, de basis 
De Welsh cultivator is de basismachine uit het Evers 
programma. Ook de Welsh heeft de kenmerkende 
eigenschappen van de vaste tand cultivatoren: een sterk 
en robuust frame geheel vervaardigd uit sterk koker-
profiel. Tevens heeft elke tand een kokerprofiel in het 
frame. De standaard breekboutbeveiliging verzekert u 
van een bijzonder lange levensduur.  
De Welsh cultivator heeft twee rijen tanden met een 
vrije doorlaat van 53cm en is bij uitstek geschikt voor 
lichte tot middelzware grond.  De verschillende types 
zijn leverbaar met werkbreedtes van 2 tot 7 meter en 
tandafstanden variërend van 25 cm tot 42 cm. 

Burma cultivator, extra sterk
De Burma cultivator is leverbaar met zowel twee als drie 
rijen tanden voor een nog ruimere doorlaat. De vrije 
doorlaat van de cultivator bedraagt 59 cm. Standaard is 
de Burma voorzien van tandlichamen geheel 
vervaardigd uit Hardox staal dat zeer slijt- en buigvast is. 
Optioneel kan de tand worden voorzien van slijtstangen 
voor de tand wat het lossend vermogen van de culti-
vator in het werken met veel gewasresten aanzienlijk 
verbetert. Uiteraard is elke tand bevestigd aan een sterk 
kokerprofiel en voorzien van breekboutbeveiliging. 
Ook de Burma is uitermate geschikt voor gebruik op 
lichte tot middelzware grond voor een effectieve 
bewerkingsdiepte van 10 tot ruim 30cm. 

Beitels 
De standaard verwisselbare beitels zijn gemaakt uit 
hoogwaardig Mangaan-Boron staal dat bovendien 
gehard is voor extra slijtvastheid. De unieke vorm van de 
Evers beitels garanderen een optimale werking met een 
lage vermogensbehoefte. 

Rollen
Voor een exacte diepte-instelling, goede verkruimeling 
en vlaklegging kunt u de cultivatoren voorzien van een 
rol uit het uitgebreide programma buizenrollen van 
Evers. De diameter van de rol is 45 of 62 cm en ze 
worden geleverd in verschillende uitvoeringen. De keuze 
voor de meest geschikte rol hangt af van onder meer de 
grondsoort en de gewenste bewerking. Voor een nog 
vaster zaaibed bieden wij u de dakringrol. 
Onze medewerkers adviseren u graag over de optimale 
keuze voor uw situatie. 

Optimale
werking

De Evers cultivato-
ren beschikken over 
een frame geheel 
uit kokerprofiel 
waarbij elke tand 
individueel is 
bevestigd aan een 
eigen koker en 
voorzien van een 
breekboutbeveili-
ging.

Zeer ruim assorti-
ment. Evers levert 
maatwerk met een 
uitgebreid stan-
daard programma 
met tandafstanden 
van 25 tot 42 cm 
en werkbreedte tot 
7 meter. 

Voor een exacte 
diepte afstelling en 
perfecte afwerking 
van uw grond 
adviseren wij u 
graag over de voor 
u optimale rol. 
Evers biedt een 
uitgebreide keuze 
aan rollen voor de 
Welsh en Burma 
met een diameter 
van 45 of 62 cm.

Leverbaar in 
uitvoering met vast 
en hydraulisch 
opklapbaar frame. 
Optioneel ook lever-
baar met ingebouw-
de steunwielen. 

Welsh standaard 
voorzien van 2 rijen 
tanden, de Burma 
leverbaar met 2 of 3 
rijen tanden. 
Burma ook in 
frontuitvoering
mogelijk.

De Welsh en Burma 
kunnen worden 
voorzien van een 
hydraulische 
hefinrichting om 
hiermee in één 
werkgang ook te 
zaaien. De degelijke 
opbouw van de hef-
inrichting verzekert 
storingsvrij werken. 
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Uitgebreid programma
Voor de diepere grondbewerking, lichte tot zware 
grond en tractoren met grotere vermogens heeft Evers 
de cultivatoren Haflinger en Garron in het programma. 
De Haflinger heeft twee rijen tanden met een vrije 
doorlaat van 65 cm en is leverbaar in werkbreedtes van 
2,75 tot 7 meter. De Garron is leverbaar met zowel 2 als 
3 rijen tanden en heeft een framehoogte van 75 cm.  
Evers geeft u de keuze uit een uitgebreid leveringspro-
gramma met verschillende tandafstanden zodat ook u 
de ideale machine vindt voor uw bedrijf.

Veelzijdig, robuust en bedrijfszeker
De Haflinger en Garron zijn de zwaardere modellen uit 
het programma vaste tand cultivatoren. Ze beschikken 
over een bijzonder robuust frame geheel uit kokerprofiel 
waarbij elke tand beschikt over een eigen kokerprofiel 
waaraan de tand is bevestigd. De tanden zijn voorzien 
van een breekboutbeveiliging en beschikken over stalen 
bussen in zowel de tand als in de bevestigingsplaten. 
Dit staat garant voor een lange levensduur.  
De Haflinger en Garron zijn veelzijdig inzetbaar voor 
bewerkingen van 10 tot ruim 40cm. De grote vrije door-
laat met de voor uw passende tandafstanden leveren 
dan ook altijd het gewenste resultaat.

Tanden, beitels en slijtdelen
Evers levert 4 verschillende tandtypes. De St tand is 
geschikt voor de lichte zandgrond, de K-tand is het 
meest universele tandtype en geschikt voor lichte tot 
middelzware grond. De KG-tand is speciaal ontwikkeld 
voor zware grond waarbij de mes-vormige slijtdelen 
voorkomen dat grove brokken grond omhoog worden 
gehaald. De Garron is tevens leverbaar met de rechte 
MT-tand die de ondergrond losmaakt zonder ver-
menging van de grondlagen. Alle tanden zijn voorzien 
van hoogwaardige, makkelijk verwisselbare slijtdelen.  
Standaard zijn de tanden vervaardigd uit 25 mm dik 
hoogwaardig staal, optioneel zijn tandlichamen geheel 
uit Hardox leverbaar, een slijt- en buigvast materiaal 
voor de zwaarste omstandigheden. De beitels zijn 
vervaardigd uit olie-gehard Mangaan-Boron staal en 
hierdoor bijzonder duurzaam. De verwisselbare K en KG 
slijtblokken en messen zijn vervaardigd uit hoogwaardig 
gietstaal.

Rollen
U krijgt een exacte diepte-instelling en vlakke afwerking 
van de bewerkte grond als u de cultivator gebruikt in 
combinatie met een buizenrol. Evers heeft ruime keuze 
en biedt u rollen met een diameter van 45, 62 en 80 cm 
in verschillende uitvoeringen. Om een nog vaster 
zaaibed te krijgen, levert Evers de dakringrol. 
Het leveringsprogramma is bijzonder uitgebreid en onze 
medewerkers adviseren u graag bij het maken van de 
juiste keuze voor uw omstandigheden en wensen. 

Robuust en
bedrijfszeker

De degelijke 
constructie van de 
Evers cultivator is 
bedrijfszeker en 
biedt veel verschil-
lende bewerkings-
mogelijkheden. 
Het uitgebreide 
programma biedt 
ook voor uw bedrijf 
een maatwerkop-
lossing.

Type Haflinger met 
2 rijen tanden, vrije 
doorlaat 65 cm.  
Ruime keuze in 
verschillende 
uitvoeringen, vast 
frame en hydrau-
lisch opklapbaar. 
Werkbreedtes tot 7 
meter.

Type Garron, lever-
baar met 2 of 3 
rijen tanden voor 
complete grondbe-
werking. Grote vrije 
doorlaat van 75 cm, 
ruime keuze uit 
verschillende 
tandafstanden en 
werkbreedtes tot 
7,5 meter.

Leverbaar met 
tandtype St, K, KG 
en voor Garron 
tevens MT. Ruime 
keuze uit verschil-
lende beitels, 
standaard 6 cm, 
optioneel 15 cm en 
25 cm. Ook voor 
uw omstandighe-
den de juiste maat-
werk oplossing. 

Optioneel leverbaar 
met een hydrauli-
sche hefinrichting 
voor aanbouw van 
uw zaaimachine.  
Tevens levert Evers 
maatwerk oplossin-
gen voor aanbouw 
van opbouwzaai-
machines.  
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Haflinger/Garron/Basuto

Alle cultivatoren  zijn 
standaard voorzien 
van breekbout-
beveiliging. Voor 
zware en steenrijke 
omstandigheden is 
de Basuto 
verkrijgbaar met 
hydraulische 
steenbeveiliging.
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De Mustang is door 
de compacte bouw-
wijze uitermate 
geschikt voor 
combinatie met een 
zaaimachine. 
De degelijk gecon-
strueerde hydrauli-
sche hefinrichting 
garandeert een 
lange levensduur en 
storingsvrij werken.

Evers levert maat-
werk in opbouw van 
zaaimachines. Ook 
leverbaar met aftak-
asdoorgang ten 
bate van aandrijving 
van pneumatische 
zaaimachine.

Uitgebreide keuze 
aan verschillende 
rollen voor een 
goede vlaklegging 
en verkruimeling 
van de bewerkte 
grond. 
Ook leverbaar met 
Evers dakringrol.

Evers levert maat-
werk voor aanbouw 
van opbouw 
zaaimachines. 
Informeer naar de 
mogelijkheden voor 
uw bedrijf.
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Compacte
bouw

De robuuste con-
structie van het 
frame van de 
Mustang garandeert 
een lange levens-
duur, compacte 
bouw en een ruime 
doorlaat. 

6
1

Mustang
Oersterke

punten

Passende beitels 
voor verschillende 
grondsoorten en 
bewerkingseisen. 
Ganzenvoet beitels 
tot 28 cm voor een 
bredere bewerking.

Veelzijdig inzetbaar
Met de Mustang cultivator biedt Evers u een veel-
zijdig inzetbare cultivator met specifieke kenmerken. 
De compacte bouw maakt deze cultivator bij uitstek 
geschikt voor combinatie met een zaaimachine, de 
Mustang kan echter ook prima worden ingezet voor 
andere doeleinden.

Compacte bouw
De Mustang is opgebouwd als één-balks cultivator. 
Aan het bijzonder robuuste hoofdframe, uit 
kokerprofiel 200 x 300, zijn de tanden aan voor en 
achterzijde bevestigd. Dit geeft een korte bouwwijze 
en toch voldoende vrije doorlaat. De korte bouw van 
de driepunt zorgt ervoor dat het zwaartepunt zich 
dicht achter de tractor bevindt. 

Tanden en beitels
De Mustang beschikt standaard over tanden geheel 
uit Hardox materiaal, bijzonder slijt- en buigvast, wat 
een lange levensduur garandeert. Bovendien zijn de 
tanden voorzien van een afgeronde slijtstrip wat het 
lossend vermogen bevordert. Evers biedt een ruime 
keus aan beitels. Standaard is de Mustang voorzien 
van 8,5 cm beitels, optioneel zijn ganzenvoeten 
leverbaar en kunt u kiezen voor de nieuwe versterkte 
beitels die een nog langere levensduur garanderen.

Uitvoeringen
Evers biedt een compleet programma. U kunt kiezen 
uit verschillende tandafstanden en werkbreedtes tot 
7 meter. De vrije doorlaat bedraagt 65 cm. 
Evers adviseert voor een goede diepte-instelling het 
gebruik van een rol. Evers heeft een groot assorti-
ment buizenrollen met een diameter van 45 of 62 cm 
in vele varianten. De Mustang is ook leverbaar met de 
dakringrol, voor een nog vaster zaaibed.  

Zaaimachine
De Mustang is bij uitstek geschikt voor een grondbe-
werking in combinatie met gelijktijdig zaaien. 
De slanke tand en beitel maken een perfect zaaibed, 
waarbij u de optimale werkdiepte voor uw 
omstandigheden bepaalt. Evers levert maatwerk voor 
de aanbouw van de zaaimachine. De optioneel 
leverbare hydraulische hefinrichting is uitermate 
geschikt voor aankoppeling van een zaaimachine. 
Bovendien levert Evers maatwerk voor opbouw van 
pneumatische zaaimachines en opbouwzaaimachines 
van de verschillende aanbieders.  
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de aanbouw van de zaaimachine. De optioneel 
leverbare hydraulische hefinrichting is uitermate 
geschikt voor aankoppeling van een zaaimachine. 
Bovendien levert Evers maatwerk voor opbouw van 
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De Brumby is 
leverbaar met 2 of 3 
rijen tanden voor 
complete grondbe-
werking. Grote vrije 
doorlaat van 85 cm 
en werkbreedtes tot 
5,5 meter.

Optioneel leverbaar 
met opgebouwde 
zaaimachine om in 
één werkgang 
groenbemester te 
zaaien.  

Met toedekschijven 
opgehangen aan 
parallellogram 
systeem voor opti-
male egaliserende 
werking. 

Leverbaar in diverse 
combinaties met 
diepere grondbe-
werking en 
zaaibedbereiding.

2
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De brede 
vleugelschaar-beitels 
zorgen ervoor dat 
de grond over de 
volledige breedte 
wordt bewerkt.6

1

Brumby
Oersterke

punten

Verstelling van de 
tand in verschillende 
posities voor opper-
vlaktebewerking, 
diepere bewerking en 
voor extreem harde 
grond. 

Kracht en efficiency
De Brumby vleugelschaarcultivator is de veelzijdige en 
solide machine voor effectieve stoppelbewerking. Door 
de perfecte bundeling van kracht en efficiency, wordt de 
bewerking snel en compleet uitgevoerd. 

Effectieve bodembewerking
Met deze cultivator worden stoppels snel en op een 
diepte van 10 tot 20 cm losgemaakt en gemengd. 
De verstelbare toedekschijven zorgen voor een 
egaliserende werking. De Brumby is juist ook geschikt 
voor de volgende, diepere en intensievere werkgangen 
voor stoppelbewerking. Daarnaast kan de Brumby 
gebruikt worden voor zaaibedvoorbereiding bij het 
zaaien in de stoppel. Door het koppelen van een 
zaaimachine, kan de groenbemester direct in de 
werkgang gezaaid worden. Dat maakt de Brumby 
dubbel efficiënt.

Krachtig en uitgebreid
De machine heeft een robuust en stabiel frame met een 
grote doorlaat onder het frame. De ruime tandafstand 
en de brede vleugelschaar-beitels maken de machine 
krachtig en geschikt voor veel bewerkingen. Voor het 
vereffenen van de bodem zijn holle toedekschijven met 
een diameter van 460mm geplaatst. Optioneel kunnen 
deze holle schijven gekarteld zijn. Doordat bij de 
machines met een starframe de randschijven middels 
een parallellogramsysteem aan de rolarmen zijn 
opgehangen, geeft dat optimale bodemvolging. Om de 
machine binnen de 3m. transportbreedte te laten, 
kunnen de buitenste randschijven optioneel inklapbaar 
geleverd worden. Ook onze machines met hydraulisch 
opklapsysteem hebben de mogelijkheid om zeer 
nauwkeurig de werkdiepte van de toedekschijven in te 
stellen. De schijven worden dan verschoven aan de 
ophanging van het frame. 

Compleet met rollen
De Brumby vleugelschaar cultivator wordt standaard 
geleverd met een buizenrol die zorgt voor een exacte 
diepte-instelling kent en vlakke bewerking van de grond 
garandeert. In het programma van Evers heeft u ruime 
keuze aan rollen met een diameter van 45 en 62 cm in 
verschillende uitvoeringen. Voor een optimale vastleg-
ging van het zaaibed, kunt u kiezen uit de Dakring of de 
Orionring. 

Onze medewerkers adviseren u graag bij het maken van 
de beste keuze voor uw omstandigheden en wensen. In 
ons uitgebreide leveringsprogramma zit altijd de juiste 
uitvoering.

Brumby    Aantal tanden  Werkbreedte in cm
Vrije doorlaat 85 cm, 2 rijen tanden
Type
SK-5 Vast frame  5 225
SK-7 Vast frame  7 300
SK-9 Vast frame  9 380
SK-11 Hydraulisch opklapbaar 11 465
SK-13 Hydraulisch opklapbaar 13 555
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Geschikt voor 
steenrijke gronden 
door gebruik 
hydraulisch 
steenbeveiliging. 

Aanbouw in de 
front van de tractor 
mogelijk.

De combinatie van 
meerdere machines 
maken het land in 
één werkgang 
zaaiklaar. 

Breton XL 
uitvoeringen zijn 
leverbaar met 
aftakas-doorgang 
voor aankoppelen 
van PTO aange-
dreven machines.
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Zeer compacte 
inbouwlengte. 

6
1

Breton/Breton XL
Oersterke

punten

In één werkgang op 
verschillende 
diepteniveau's  
werken. 

Allround machine
De veelzijdige cultivator Breton is een allround machine 
die past bij veel bewerkingen. De Breton kan zowel in 
de achterhef als frontwerktuig worden gebruikt. 
Ook in combinatie met een schijveneg of een andere 
grondbewerkingsmachine is zowel de Breton als de 
Breton XL de optimale cultivator.

Uitgekiende constructie
De machine heeft een gunstige inbouwlengte voor het 
combineren van werkgangen door de korte en 
compacte constructie. Voor de aankoppeling van de 
Evers Vario-disc of een andere machine is de voor-
cultivator aan de achterzijde voorzien van een 
driepuntshef met koppelhaken. De unieke constructie 
van de hef maakt het mogelijk om ook tijdens het werk 
de werkdiepte van de cultivator traploos aan te passen. 
Hierbij wordt de diepte-instelling van de gecombineerde 
machine niet beïnvloed. Hiermee doet de complete 
machine twee bewerkingen in één werkgang. 

Dubbel voordeel
De voorzetcultivator is bij uitstek geschikt voor het 
opbreken van rijsporten. De maximale werkdiepte van 
de voorzetcultivator Breton in combinatie met de 
schijveneg is ongeveer 25 cm en met de Breton XL 
ongeveer 45 cm. Bovendien worden loofresten die bij 
stoppelbewerking zijn achtergebleven op het land, 
beter doorgewerkt door de schijveneg als deze gebruikt 
wordt in combinatie met de Breton. Door de compacte 
bouwwijze neemt de voorzet-cultivator relatief weinig 
extra trekker- en hefvermogen.

De Evers Breton machines zijn in diverse uitvoeringen 
leverbaar: De Breton XL kan worden geleverd met de 
KG-tand. Deze tand is speciaal ontwikkeld voor zware 
grond waarbij de mes-vormige slijtdelen er voor zorgen 
dat de machine licht trekt en voorkomen dat grove 
brokken grond omhoog worden gehaald. De Breton XL 
is ook leverbaar met de rechte MT-tand die de onder-
grond losmaakt zonder vermenging van de grondlagen. 

Sterke tanden
Alle tanden zijn voorzien van hoogwaardige, makkelijk 
verwisselbare slijtdelen. Standaard zijn de tanden 
vervaardigd hoogwaardig staal, optioneel zijn 
tandlichamen geheel uit Hardox leverbaar, een slijt- en 
buigvast materiaal voor de zwaarste omstandigheden 
Voor de zware en steenrijke omstandigheden is de 
Breton XL leverbaar met hydraulische steenbeveiliging. 
Onze medewerkers adviseren u graag over de juiste 
uitvoering voor uw omstandigheden op het land.

  Aantal tanden  Tandafstand in cm Werkbreedte in cmBreton  Breton XL  Breton Hydro 
Vrije doorlaat in cm 59 65 / 75  65 / 75
Inbouwlengte in cm ca. 60  70 90
 KH-4B KH-4B XL  4 55 200
 KH-5 KH-5 XL  5 50 230
 KH-5B KH-5B XL KHS-5B 5 55 255
 KH-6 KH-6 XL  6 50 285
 KH-6B KH-6B XL  6 55 315
 KH-7 KH-7 XL  7 50 325
 KH-7B KH-7B XL KHS-7B 7 55 365
 KH-7C KH-7C XL  7 58 400
Front uitvoering KHF-6B KHF-6B XL  6 55 300
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Solutions that work!

Passende oplossing
voor uw bedrijf

Evers Agro B.V.

Bedrijvenpark Twente 326

7602 KL Almelo

T  0546 644866

F  0546 549912

E  info@eversagro.nl

www.eversagro.nl

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

Technische gegevens
          Welsh Burma Haflinger Garron Basuto Mustang
 Vrije doorlaat Vrije doorlaat Vrije doorlaat Vrije doorlaat Vrije doorlaat Vrije doorlaat Aantal  
 53 cm 59 cm 65 cm 75 cm 75 cm 65 cm tanden  

2 rijen tanden - vast frame 
     LN-5S   5
KD-7         7
     LN-7G   7
     LN-7K   7
KD-7M  KJ-7M  LJ-7M       7      
    LT-7S LN-7S    7      
KD-9           9  
KD-9G  KJ-9G  LJ-9G  LT-9G  LN-9G LD-9G  9    
   LJ-9F  LT-9F   LD-9F  9    
   LJ-9K  LT-9K LN-9K    9   
     LN-9S   9 
KD-11  KJ-11  LJ-11  LT-11   LD-11  1  1  
KD-11B  KJ-11B  LJ-11B  LT-11B   LD-11B  1  1  
KD-11D  KJ-11D  LJ-11D  LT-11D   LD-11D  1  1   
KD-13  KJ-13  LJ-13  LT-13   LD-13  1  3 
    LT-15   LD-15  1  5  
2 rijen tanden - hydraulisch opklapbaar    
    LP-13K     1 3   
    LP-15D     1 5 
    LP-15K     1 5  
KE-17D  LK-17D  LL-17D  LP-17D   LDH-17D  1  7  
KE-19  KL-19       LDH-19  1  9  
KE-19D  KL-19D  LL-19D  LP-19D   LDH-19D  1  9  
KE-21  KL-21      LDH-21  2  1 
KE-21D  KL-21D  LL-21D  LP-21D   LDH-21D  2  1    
KE-23D  KL-23D  LL-23D  LP-23D   LDH-23D  2  3 
  KL-25D    LP-25D     2 5   
  KL-27D         2 7  
3 rijen tanden - vast frame  
  KM-9         9    
  KM-9G         9  
  KM-11    LS-11    1 1   
  KM-11B    LS-11B     1 1  
  KM-11D    LS-11D     1 1   
  KM-13    LS-13     1 3   
    LS-15     1 5  
3 rijen tanden - hydraulisch opklapbaar  
  KP-17D    LQ-17D     1 7 
  KP-19         1 9  
  KP-19D    LQ-19D     1 9 
  KP-21    LQ-21     2 1  
  KP-21D    LQ-21D     2 1   
  KP-23    LQ-23    2 3    
  KP-23D    LQ-23D     2 3  
     


