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De as van het pignonwiel is op twee 

plaatsen gelagerd, apart van de 

hoofdaandrijving, voor een sterke 

constructie van pignon- en kroonwiel. 

Gladde 400mm gietijzeren curvebaan 

met geoptimaliseerde vorm, voor 

soepele geleiding van de tandarm en 

gereduceerd toerental.

Unieke kogellagering op maar liefst 

4 punten op het kroonwiel garandeert 

effi ciënte vermogensoverdracht naar 

de tandarmen.

In olie gedompeld kroon- en 

pignonwiel voor minimale slijtage.

...CompactLine 
of ProLine?

CompactLine
De Andex CompactLine harken zijn 

uitgerust met in oliebad lopende 

curveschijven en stuurrollen. De 

lagering van de tandarmen wordt 

eveneens van olie voorzien en is 

daardoor geheel onderhoudsvrij. De 

geharde tandarmdragers en aan beide 

kanten gelagerde aandrijvingen maken 

de compacte eenheid robuust en 

betrouwbaar. 

De door Vicon ontwikkelde curveschijven 

hebben een speciaal op de rotordiameter 

afgestemd verloop en maken daardoor 

optimale harkresultaten mogelijk bij alle 

werkbreedten en modellen.

Alle CompactLine harken zijn voorzien 

van bi-tangentiale tandarmen voor een 

scherpe en gangbare zwadvorm. De 

bi-tangentiale tandarmen komt sneller en 

hoger uit het zwad, zodat knoeien wordt 

voorkomen. 

ProLine
De Andex ProLine harken zijn uitgerust met 

een unieke aandrijftechniek. Kroonwiel en 

draaikrans lopen in een gesloten oliebad. 

De afgesloten constructie waarborgt een 

permanente, volledige smering. Door deze 

constructie is de complete aandrijving 

onderhoudsvrij! 

De speciaal geharde curvebaan is verstelbaar 

en bezit een vlak verloop en een extreem 

grote diameter van 400mm. Daardoor kunnen 

de stalen stuurrollen goed worden geleid en 

zorgen ze ervoor dat de machine rustig loopt.

De geoptimaliseerde vorm van de curvebaan 

zorgt ervoor, dat de tandarmen sneller en 

hoger uit het zwad worden getrokken. Hier-

door ontstaat een scherpe en egale zwad-

vorm. De aluminium behuizing met twee, 

op afstand geplaatste lagers, zorgen voor 

een sterke en onderhoudsvrije constructie 

van de tandarmen. Alle ProLine tandarmen, 

kunnen bij eventuele schade, eenvoudig met 

slechts 3 bouten worden verwijderd. 

Bi-tangentiale tandarmen en in hoogte 

verstelbare rotor dragen bij aan een scherp en 

gangbaar zwad. 

ProLine 10 mm dikke tanden. 

De CompactLine rotor loopt onderhoudsvrij 
in een oliebad.

Elke ProLine tandarm kan individueel worden 

uitgenomen. 
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Geleiderollen met gehard oppervlak 

minimaliseren slijtage op curvebaan en 

stuurassen. 

Heavy-duty kogellagers met grote 

onderlinge afstand voor uitstekende 

ondersteuning van de tandarm-assen.

Alle tandarmen, inclusief as en 

geleiderol, kunnen individueel worden 

uitgenomen door eenvoudigweg 3 

bouten los te draaien.

Traploos verstelbare curvebaan 

voor eenvoudig aanpassen aan 

gewassoort en zwadgrootte.

De gegoten aluminium tandarm-

behuizing is een sterke constuctie, 

maar heeft een laag gewicht.

Onderhoudsvrij harken!
 

3



Het complete harken 
programma

Uitblinken in duurzaamheid
Een hoge kwaliteit, bedieningsgemak, 

uitstekende afwerking en vooruitstrevende 

details zijn kenmerken die horen bij de 

duurzame Vicon harken serie. 

Schoon harken
Tot 15 bi-tangentiale tandarmen en 5 

paren dubbele tanden zorgen voor schoon 

harkwerk. De kort na elkaar volgende tanden 

maken ook bij een laag toerental en hoge 

rijsnelheid optimale resultaten mogelijk. 

Speciaal gevormde, op de rotordiameter 

afgestemde, curvebanen maken exact 

in- en uitsturen van de tanden mogelijk en 

daardoor een uitstekende aanpassing aan 

alle mogelijke ruwvoersoorten. 

De beste bodemvolging met 
TerraLink
TerraLink biedt grote voordelen en unieke 

eigenschappen:

•	 Onderhoudsvrij	bodemvolgingssysteem	-	

geen vetnippels of scharnierpunten.

•	 Automatisch	dempingssysteem	-	zorgt	

voor een rustige loop van de rotoren.

•	 Ingebouwde	voorspanning	op	voorwielen	

- meer spanning voor een hoge 

harkkwaliteit. 

•	 Optimale	bodemvolging	-	dankzij	de	wielen	

die dicht op de tanden zijn geplaatst. 

De rotoren zijn volledig flexibel in alle richtingen, waardoor de tanden een buitengewone bodemvolging hebben...
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Perfecte bodemvolging
Andex harken staan bekend om 

hun hoge harkcapaciteit en optimale 

zwadvorm. Door het TerraLink Quattro 

bodemvolgingssysteem wordt er altijd 

schoon geharkt en verontreiniging van het 

gras voorkomen. 

Bodemaanpassingen in 3 richtingen
TerraLink met Quattro wielstel zorgt voor 

een perfecte bodemaanpassing van de 

rotoren in alle richtingen. Torsiegeveerde 

dragers tussen middenframe en rotoren 

in combinatie met Quattro wielstel maakt 

een optimale aanpassing mogelijk aan alle 

bodemoneffenheden, zowel in de rijrichting 

als dwars op de rijrichting. Daarnaast geeft 

de TerraLink-techniek ook de mogelijkheid 

om sneller te werken.

TerraLink Quattro

TerraLink Quattro is geheel onderhoudsvrij - 

geen vetnippels en scharnierpunten. 

...en zorgen voor een schoon harkresultaat, zonder vuil in het zwad. 
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Compact en onderhoudsvriendelijk.

De Compact serie
Met zes type enkele harken biedt Vicon een 

hoogwaardige Compact serie voor kleine en 

middelgrote tractoren, in zowel gedragen 

als getrokken uitvoering. Ondanks de 

compacte uitvoering, bieden de Compacte 

enkele harken van Vicon betrouwbare, 

onderhoudsvriendelijke en slagvaardige 

resultaten. 

Andex “CompactLine” rotorkop
De rotorkop is stofdicht afgesloten en 

voorzien van een vetbad. De curvebaan 

en de tandarmlagering bevinden zich 

onderhoudsvrij in het oliebad. De dubbele 

lagering van rotoras, kroonwiel en draaikrans 

staan garant voor een lange levensduur. 

Andex 323-353-394-424T-434-474T • CompactLine

Compacte enkele harken,
voor een slagvaardig resultaat!

Andex 434 met 

optionele tandemas.
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Andex 474T – getrokken 4.7m brede enkele hark 

met een gewicht van slechts 665 kg. 

Optioneel kunnen de enkele harken worden 

voorzien van een derde wiel voor een nog betere 

bodemvolging.

De drie-punts bok heeft een groot zwenkbereik 

en kan daardoor de trekker optimaal volgen, ook 

in scherpe bochten. Optioneel kan de machine 

worden uitgerust met schokdempers. 

Gebogen tandarmen
Alle Andex CompactLine harken zijn 

uitgerust met gebogen tandarmen. Dit 

verhoogt bij gelijkblijvende werkbreedte de 

harkcapaciteit aanzienlijk en optimaliseert 

tegelijkertijd de zwadvorm. Zelfs direct in 

de rijrichting staan de tanden daardoor 

altijd onder een hoek. Dat voorkomt dat het 

gras naar achteren van de tanden wordt 

geschoven. Bovendien komen de tanden 

hoger boven het zwad uit. 

De Andex 394 met 3.9m werkbreedte voor een 

goed resultaat, voorzien van een degelijke en 

onderhoudsvriendelijke aandrijving. 

De CompactLine enkele harkenserie is zeer 

compact in transport.  

De Andex 434 is uitgevoerd met maar liefst 12 

tandarmen. 
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Andex 424-464 • ProLine

Ingebouwde betrouwbaarheid

Hoge prestaties
De nieuwe generatie van de Vicon ProLine 

enkele rotor harken met de vernieuwde 

curvebaan zorgt voor een uitstekend 

werkresultaat. De machine is standaard 

compleet uitgevoerd met stabilisatoren, 

tandemas en hydraulische hoogteverstelling. 

Andex 464 ProLine enkele 

rotorhark met 4.6 m werkbreedte.

ProLine robuuste aandrijftechniek
De Andex enkele rotor harken, met werk-

breedten van 4.20 en 4.60 m, zijn voorzien 

van de robuuste ProLine aandrijftechnologie. 

De nieuwe onderhoudsvrije ProLine curve-

baan zorgt voor nog betere prestaties. Door 

een verbetering aan de curvebaan, is het 

mogelijk om nog smallere en scherpere zwa-

den te maken. 

Dankzij het standaard gemonteerde tan-

demstel en de zware stabilisatoren, lopen de 

Andex 424 en 464 mooi rustig achter de trek-

ker. Dit maakt werken met deze machines 

zeer comfortabel. 

HydroLift hydraulische hoogtever-
stelling
Standaard zijn de Vicon Andex 424 en 464 

voorzien van een hydraulische hoogtever-

stelling. Hiermee kan de chauffeur eenvou-

dig vanuit de trekkercabine de werkhoogte 

aanpassen aan de omstandigheden. 
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Optioneel kunnen de enkele harken worden 

voorzien van een derde wiel voor een nog betere 

bodemvolging.

Twee zware stabilisatoren zorgen voor een 

goede, stabiele en rustige volging van de trekker. 

De Andex 464 is voorzien van 13 tandarmen. De standaard verstelbare curvebaan maakt 

optimale resultaten mogelijk onder alle 

omstandigheden. 

Tandarmen kunnen eenvoudig worden 

afgenomen. 

Tijdens transport en opslag, worden de beschermbeugels opgeklapt tegen het frame. Hierdoor wordt 

de machine erg compact. Een grote springveer maakt het opklappen comfortabel. 
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Maximale fl exibiliteit
De Andex 714T VARIO is speciaal 

ontworpen voor een maximale capaciteit van 

harken in verschillende omstandigheden. Het 

maakt niet uit of u een groot zwad wilt maken 

met een werkbreedte van 12,5 m, een enkel 

zwad met maximaal 6,60 m werkbreedte 

of twee afzonderlijke zwaden met een 

werkbreedte van 7,10 m - met deze machine 

is dit allemaal geen probleem!

VARIO systeem
De 714T VARIO biedt als extra de 

gepatenteerde SideShift-functie, een elektro-

hydraulische aansturing van de functies, 

evenals 12 tandarmen op de achterste 

rotoren. 

Vicon SideShift
Een uniek kenmerk van de Andex 714T 

VARIO is de SideShift functie voor de 

voorste rotor. Met dit gepatenteerde systeem 

kan de eerste rotor naar links of rechts uit 

het trekkerspoor worden verzet. Hiermee is 

er een beter zicht op de eerste rotor, zodat 

er beter langs de afrastering gewerkt kan 

worden. Daarnaast zijn brede achterbanden 

op de trekker geen beperkte factor meer.

SideShift aan de rechterzijde - comfortabel om 

langs bomen of sloten te harken. 

SideShift aan de linkerzijde - de trekker rijdt niet 

over het gemaaide gras. 

Dankzij een hefhoogte van meer dan 50 cm kan 

probleemloos over een zwad worden gereden. 

Andex 714T VARIO • CompactLine

De flexibele 
harkoplossing
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De Andex 714 VARIO met een werkbreedte van 7.10 m werkbreedte en optionele tandemassen en 

TerraContact banden.

Vicon TerraLink
Onderhoudsvrije en slijtvaste techniek:

•	Automatisch	dempingssysteem	voor	een	

rustige loop van de rotorelementen.

•	Grote	spoorbreedte	van	de	rotorwielassen,	

voor een goede bodemvolging. 

•	Slepende	stand	van	de	rotorassen	voor	

een rustigere loop en minder trekkracht 

behoefte. 

•	Perfecte	volging	tijdens	transport.	

Eenvoudig omzetten van werk- naar 
transportstand
De Andex 714 blijft binnen de 3 m 

transportbreedte. Hierdoor is het niet 

nodig om de tandarmen af te nemen. Eén 

handeling met de bedieningshendel is 

voldoende om de hark in transportstand te 

zwenken. Het zwaddoek kan hydraulisch 

omhoog worden gezet. Uitstappen is niet 

nodig. Vicon Andex 714 VARIO in transport. Met de 714 VARIO is het mogelijk om twee 

zwaden te maken. 
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Andex 694 VARIO-694 EVO • CompactLine

De Andex 694 zij-afleg hark
De CompactLine wordt compleet gemaakt 

met de Andex 694 zij-afleg hark. Met de 

stabiele frameconstructie en de beproefde 

TerraLink Quattro bodemaanpassing biedt 

Vicon een erg makkelijk te manoeuvreren 

zij-afleg hark met veel capaciteit. Met de 

694 VARIO is het mogelijk om twee aparte 

zwaden te maken. 

Met 6.90 m werkbreedte kan de machine 

op één zwad een werkbreedte aan van 

13.20 m. Er zijn 11 afneembare tandarmen 

met 4 tanden gemonteerd op de voorste 

rotor en 12 afneembare tandarmen met 

5 tanden op de achterste rotor, om de 

capaciteit te behouden. 

De uitgekiende doorlopende aandrijflijn, 

maakt de Andex 694 tot een universele 

oplossing voor een breed toepassingsbereik. 

Zwenkwielen onder de rotoren maken 

scherpe bochten mogelijk, zonder dat de 

rotoren voorover vallen en in de grond 

duiken. 

De Andex 694 beschikt over een uitslaghoek 

van 90° en gedwongen bestuurde achterwie-

len, zodat de machine zeer wendbaar is op 

de kopakker. 

Compacte 
effectiviteit
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Andex 774 • ProLine

Als het op capaciteit 
aankomt

Capaciteit en efficiëntie 
De Vicon Andex 774 dubbele rotorhark heeft 

een werkbreedte van 7.70 m. Dankzij het 

zij-afleg concept, is de hark extra efficiënt en 

maakt het mogelijk om 15m op één zwad te 

leggen. Het zware en robuuste hoofdframe 

zorgt voor een stabiele en rustige loop van 

de machine in het werk en op transport. De 

actieve wielbesturing, maakt de machine 

extreem wendbaar op de kopakker en bij het 

indraaien van percelen. 

Het zwaartepunt van het achterframe ligt laag, 

wat resulteert in een betere stabiliteit van de 

machine. 

Actieve wielbesturing en 380/55-17 banden zijn 

standaard.

15 m werkbreedte op één zwad. 

De Vicon Andex 774 is voorzien van de 

onderhoudsvrije en vernieuwde ProLine 

robuuste aandrijving. De vernieuwde 

curvebaan maakt een scherper en uniformer 

zwad. Om capaciteit te behouden, is de 

achterste rotor voorzien van 13 tandarmen 

met elk 5 tanden. De voorste rotor is 

voorzien van 12 tandarmen met elk 4 

tanden.

Het dragende transportframe heeft een 

nieuw ontworpen achterzijde, waardoor het 

zwaartepunt van het frame lager komt te 

liggen wat resulteert in een betere stabiliteit. 

De achterste wielen van het Quattro wielstel 

onder de rotor zijn verder naar achter 

geplaatst voor een betere bodemvolging 

onder moeilijke omstandigheden. Verder is 

de Andex 774 uitgerust met het bekende 

Vicon TerraLink Quattro onderstel voor 

een ongekende bodemvolging. Dankzij dit 

systeem kan de rotor in alle richtingen (3D) 

bewegen.
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Andex 724-764 • CompactLine

Compact Design 
- Hoge prestaties

Midden afl egharken
Vicon biedt twee instapmodellen harken 

met middenafl eg. De Andex 724 heeft een 

werkbreedte van 6.30 tot 7.20 m en de Andex 

764 een werkbreedte van 7.00 tot 7.80 m. 

De machines zijn volledig uitgevoerd met 

onderhoudsvriendelijke oliebadaandrijving, 

hydraulische werkbreedte verstelling, 

TerraLink Quattro bodemvolgingsysteem en 

zwaddoek. 

De rotoren worden rechtstandig uitgeheven en 

hebben een kopakkerstand van ruim 45 cm. 

De Andex 724 en 764 zijn 

twee instapmodellen middenafl egharken. 

Extreem wendbaar
De actieve wielbesturing zorgt voor een 

perfecte spoorvolging, zodat er in bochten 

goed werk leverbaar is. Daarnaast zorgt 

de 90° wendbare aankoppelbok voor een 

extreme wendbaarheid op kopakker en bij het 

indraaien van percelen. 
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Hydraulische werkbreedte-
verstelling
De Andex 724 en 764 zijn standaard voorzien 

van een hydraulische werkbreedteverstelling. 

Hiermee kan de machine vanuit de 

trekkerstoel eenvoudig worden ingesteld voor 

de navolgende opraper. 

Andex 724 Hydro - 
Altijd op de juiste hoogte
De Andex 724 Hydro is voorzien van een 

hydraulisch verstelbaar hoofdframe, zodat 

de machine een transporthoogte heeft van 

slechts 3.45 m. Dit wordt bereikt zonder dat 

de chauffeur de trekker hoeft te verlaten.  

Ook de Andex 724 is standaard voorzien van 

een hydraulische werkbreedte verstelling 

(6.20-7.20 m), TerraLink Quattro wielstel 

en onderhoudsvriendelijke rotor met 

oliebadaandrijving. 

Alle hoofdfuncties, zoals het uitliften van 

het hoofdframe en de rotoren, wordt op de 

Andex 724 Hydro bedient via een elektrisch 

voorkeuze ventiel. Optioneel is het mogelijk 

om via ditzelfde ventiel de rotoren eenzijdig uit 

te heffen. 

De hydraulische verstelbare werkbreedte kan 

worden ingesteld op 7.0 m...

... en 7.8 m werkbreedte.

De middenafl egharken hebben een sterk frame, 

waardoor in transport hoge snelheden mogelijk 

zijn. 

De Andex 764 is voorzien van afneembare 

tandarmen, zodat de maximale hoogte 3.45 m 

beslaat. 

De Andex 724 en 764 zijn voorzien van 

het onderhoudsvrije TerraLink Quattro 

bodemvolgingsysteem. 
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Andex 784-844-904 Hydro • ProLine

Daadkrachtig tot in elk 
detail

Midden-afl eg harken
Met een werkbreedte van 7.0 tot 9.0 m 

biedt Vicon met de modellen Andex 784, 

844 en 904 een robuuste harkenserie met 

middenafl eg. Het hart van deze serie ligt 

in de robuuste en onderhoudsvrije ProLine 

aandrijving.  De geoptimaliseerde vorm van 

de curvebaan zorgt ervoor, dat de tandarmen 

sneller en hoger uit het zwad worden 

getrokken. Hierdoor ontstaat een scherpe en 

egale zwadvorm. De aluminium behuizing 

met twee, op afstand geplaatste, lagers 

zorgen voor een sterke en onderhoudsvrije 

constructie van de tandarmen.

Actieve wielbesturing
Het actief gestuurde wielstel zorgt voor een

goede spoorvolging en daardoor schoon

harkwerk, ook in de bochten. Zelfs bij

het heffen op steile hellingen waarborgt

de actieve fuseebesturing een absolute

veiligheid. Met een uitslaghoek van de

aanbouwbok van 90° is de machine erg

wendbaar. Daarmee komt u in elke hoek.

In één keer draaien zorgt bovendien voor

een effi ciëntere manier van werken op de

kopakker. Scherp draaien op de kopakker is mogelijk 

doordat de aanbouwbok een uitslaghoek heeft 

van maar liefst  90°.

Andex 844 met onderhoudsvrije 

aandrijving en optionele tandemas. 
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Harken met eenzijdig heffen. Dankzij de hydraulisch verstelbare wielas, heeft 

de Andex 904 een transporthoogte van slechts 

4 m, zonder dat de tandarmen hoeven worden 

afgenomen.

De Andex 784 met een hydraulische werkbreedte verstelling van 7.0 tot 7.8 m is een echte middenklasse 

hark. De machine is o.a. standaard voorzien van de robuuste ProLine aandrijving met curvebaan 

verstelling. 

De Vicon Andex 904 heeft een hydraulische werkbreedte verstelling van 8.0 tot 9.0m. Met maar liefst 14 

tandarmen per rotor, zwaddoek en eenzijdig heffen is de machine zeer compleet uitgevoerd. 

Met een werkbreedte van 7.6 tot 8.4 m, is de 

Andex 844 een hark die past bij de meeste 

werkomstandigheden. 
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Andex 1104 • ProLine

Enorme capaciteit met 
slechts 2 rotoren!

Vicon Andex 1104 – Grootse 
prestaties, maar toch compact
De Andex 1104 blinkt uit door een combinatie 

van productiviteit en wendbaarheid, waarbij 

een enorme capaciteit behaald wordt door 

het gebruik van slechts twee rotoren. Dit 

concept is zeer effi ciënt gezien de kosten en 

compactheid vergeleken met een hark met 

vier rotoren. De machine is minder complex 

en is daarom eenvoudiger te bedienen en te 

manoeuvreren op het veld en tijdens transport 

op de weg. Robuuste, onderhoudsvrije ProLine aandrijving 

met zware dubbele lagering.

TerraLink Quattro
De Andex 1104 is voorzien van het TerraLink 

Quattro bodemvolgingsysteem, voor een 

perfecte bodemvolging. Een unieke

combinatie van een onderstel met 6 wielen en 

een speciaal ontworpen rotorvering zorgen 

voor een prima hark resultaat, zelfs met een 

hoge werksnelheid en de grote rotordiameter.

De Andex 1104 met 15 tandarmen 

per rotor en een werkbreedte tot 11m. 
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Verstelbare rotorhoogte
De rotoren van de Andex 1104 zijn standaard

voorzien van een onafhankelijke, hydraulische

hoogteverstelling.

Variabele werkbreedte
Hydraulische werkbreedte verstelling van

9.60 tot 11 m.

Actieve wielbesturing en een ruime 

kopakkerstand maken scherp draaien op de 

kopakker mogelijk. 

Met de eenvoudige elektrisch-hydraulische

bediening zijn alle functies binnen handbereik;

zoals eenzijdig heffen, hoogteverstelling en

werkbreedteverstelling per rotor. 

Eenvoudige bediening
De Andex 1104 is ontwikkeld voor 

eenvoudig gebruik en biedt een heel aantal 

functies om de werkdag zo comfortabel 

mogelijk te maken. Alle functies worden 

comfortabel hydraulisch bediend via de 

bedieningsterminal.

De Andex 1104 is standaard voorzien van 

éénzijdig heffen van de rotor. 

15 tandarmen per rotor
Met 15 bi-tangentiale tandarmen en 4 

tanden per arm, is de Andex 1104 volledig 

uitgevoerd voor maximale harkprestaties. 

Het hoge aantal tanden zorgt voor een 

schoon hark resultaat, zelfs met een 

gereduceerd toerental en een hoge 

werksnelheid.
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Andex 1504 • ProLine

Blijf twee hakselaars 
met gemak voor!

Capaciteit tot 17 ha per uur
De Andex 1504 met 15 m werkbreedte is 

ontworpen voor optimaal harkwerk onder alle 

omstandigheden. Met 56 tandarmen en 254 

tanden zijn capaciteiten mogelijk tot 17 ha 

per uur.

Banden en remmen
Een bandenmaat van 550/45 R 22.5 

zorgt ervoor dat de bodemstructuur 

wordt gespaard en bieden optimale 

rijeigenschappen - ook op de weg. 

Hydraulische- of pneumatische beremming 

maakt rijden op de weg tot wel 50 km/u 

mogelijk.

Extreem wendbaar
Dankzij de 2-puntsbok in de hefarmen en de 

voorste rotoren die dicht op de trekker zijn 

geplaatst, kan de combinatie maar liefst 90°

wenden op de kopakker. 

Optimale bodemdruk
Uniek voor een vierrotorhark is de

hydraulische instelling van de bodemdruk. 

Hiermee is het mogelijk altijd dezelfde, 

instelbare bodemdruk op de voorste rotoren 

te waarborgen. Daarbij belast en ontlast het 

systeem de draagarm actief, afhankelijk van

de gebruiksomstandigheden.

Elke rotor kan individueel worden bediend en zo 

in hoogte worden versteld. 
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Bedieningsterminal
De Andex 1504 is leverbaar met de Focus of

IsoMatch Tellus bedieningsterminal. De 

Focus is een eenvoudige bedieningsterminal 

met de focus op functionaliteit en bedie-

ningsgemak. 

De IsoMatch Tellus is de universele ISOBUS 

bedieningsterminal. Het grote 12 inch beeld-

scherm heeft een eenvoudige bediening met 

touch screen en is voorzien van een tweede-

lig scherm. 

Variabele werkbreedte
De werkbreedte van de hark kan constant 

tijdens de werkzaamheden worden 

aangepast tussen de 9.5 en 15.0 m. 

De voorste rotoren kunnen eenvoudig 

worden versteld tijdens het werk, zodat 

er gemakkelijk om obstakels kan worden 

gereden, zonder te veranderen van 

rijrichting.

Alles onder controle met ISOBUS
De Andex 1504 is volledig conform 

ISOBUS 11783. Dit betekent dat de hark 

direct verbonden kan worden met een 

ISOBUS trekker, zonder dat een aparte 

bedieningsterminal nodig is. 

Kverneland Group Mechatronics loopt 

voorop op het gebied van de ISOBUS 

standaard en is medeoprichter van het 

platform Agricultural Electronics Federation 

(AEF), die als doel heeft om de ISO 

technologie in de landbouw verder uit te 

breiden. 

De voorste twee rotoren kunnen tijdens het werk 

naar binnen en buiten worden gedraaid, zodat 

ook hoeken prima worden uitgeharkt. 

Hydraulische verstelling van de werkbreedte van 

9.5 tot maar liefst 15.0 mtr.

Ondanks rotordiameters van 3,80 m blijft de 

machine met zijn totale hoogte beneden 4,00 m!

Dankzij een uitgekiend opklapmechanisme 

hoeven de tandarmen voor transport over de weg 

niet te worden afgenomen.

De Andex 1504 kan optioneel worden voorzien 

van hydraulische besturing op het transportwiel-

stel. Hiermee kan de machine zelfs de kleinste 

dammen en perceelsingangen passeren.  

De 2-punts hefarmenaankoppeling maakt 

bochten mogelijk met een uitslaghoek tot 90º.

Volledige controle
De volgende functies kunnen worden 

bediend met de terminal of joystick:

•	 Zwadbreedte	verstelling	in	meters

•	 Programmeren	van	het	uitheffen	van	de	

rotor

•	 Automatisch	omschakelen	van	transport-	

naar werkpositie met één druk op de 

knop

•	 Individuele	bediening	van	elke	rotor	

•	 Verschillende	instellingen	van	de	

bodemdruk. 
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Andex 323 353 394 424 424T 434 464 474T 694 VARIO 694 EVO 714T VARIO 714T EVO 724 724 Hydro 764 774 784 844 904 Hydro 1104 1504

Afmetingen/Gewichten

Werkbreedte (m) 3.20 3.50 3.90 4.20 4.20 4.30 4.60 4.60 6.90/7.70 6.90 6.60/7.10* 6.60/7.10 6.20-7.20 6.20/7.20 7.00/7.80 7.70 7.00-7.80 7.60-8.40 8.00-9.00 9.30-10.60 9.50-15.00

Transportbreedte (m) 1.60 1.75 1.75 1.75 2.00 2.10 2.15 2.15 2.85 2.85 3.00 3.00 2.80 2.80 2.80 2.98 2.80 2.98 2.98 2.98 3.00

Transportlengte (m) 3.10 3.35 3.60 3.15 3.90 3.85 3.35 3.35 8.45 8.45 7.40 7.40 5.90 5.90 5.90 8.90 5.90 6.25 6.25 7.30 9.20

Parkeerhoogte (m) - - - - - - - - 3.45**/4.10 3.45**/4.10 - - 3.85 3.45**/3.95 3.45**/4.10 3.70**/4.35 3.45**/4.10 3.45**/4.10 3.45**/4.10 3.85**/5.00 3.45**/4.00

Gewicht (kg) 315 420 460 640 570 480 695 695 1930 1740 1400 1350 1640 1640 1640 2160 1700 1950 2310 2865 5660

Zwadbreedte (m) 1.20-1.90 1.20-1.90 1.30-1.90 1.20-2.00 1.20-2.00 1.20-2.20 1.40-2.70 1.40-2.50

Capaciteit theorie (ha/h) 3.5 3.9 4.3 4.6 4.6 4.7 5.1 5.1 7.6 7.6 7.3 7.3 7.5 7.5 8.4 8.5 8.6 9.2 9.9 12 16.5

Aankoppeling

3-punt vast (cat) 1/2 1/2 1/2 2 - 1/2 2 2 - - - - - - - - - - - - -

2-punt hefarmen - - - - - - - - • • - - • • • • • • • • •

Trekhaak - - - - • - - - - - • • - - - - - - - - -

Meeloopwiel o o o o o o o o - - • o - - - - - - - - -

Rotoren/tandarmen/tanden

Rotor diameter (m) 2.60 2.80 3.05 3.35 3.35 3.35 3.65 3.65 3.35 3.35 2.95 2.95 3.00 3.00 3.35 3.65 3.35 3.65 3.80 4.55 3.85

Zwadafleg links links links links links links links links 1-2x links links 1-2x links 1x2x links midden midden midden links midden midden midden midden midden

Aantal rotoren 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

Aantal tandarmen per rotor 9 10 11 12 11 12 13 13 11/12 11/12 11/12 11/12 11 11 11 12/13 2x11 2x12 2x14 2x15 13/15

Aantal dubbele tanden/rotor 3 4 4 4 4 4 4 4 4/5 4/5 4 4 4 4 4 4/5 4 4 4 4 4/5

Tanddiameter (mm) 9 9 9 10 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10

Curvebaanverstelling - - - • - - • • - - - - - - - • • • • • •

Afneembare tandarmen • • • • • • • • • • • • - - o • • • • • •

Hoogteverstelling mech. ring mech. mech. hydr. mech. mech. hydr. mech. mech. mech. hydr./mech. hydr./mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. hydr. hydr.

Wielen en assen

Tyre (rotoren) 15x6.00-6 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 18.5x8.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 18.5x8.50-8 18.5x8.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8

Vaste tandemas o o o • • o • • - - - / o - / o o o o - o o o • •

Meelopende tandemas - - - o - - o o - - - - - - - - - - - - -

Banden hoofdframe (std) - - - - - - - - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 - - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 380/55-17 10.0/75-15.3 380/55-17 380/55-17 380/55-17 550/45x22.5

Banden hoofdframe (opt) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opties

Hellingcompensatie o o o • - o • • - - - - - - - - - - - - -

Vergrendeling voor hellingen o o o • - o • • - - - - - - - - - - - - -

Veiligheids accessoires

Waarschuwingsborden o o o o o o o o • • • • • • • • • • • • •

Verlichting o o o o o o o o • • • • • • • • • • • • •

•	=	standaard				o	=	optioneel				-	=	niet	leverbaar				*	=	dubbel	zwad				**	=	met	afgenomen	tandarmen

Technische gegevens
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Andex 323 353 394 424 424T 434 464 474T 694 VARIO 694 EVO 714T VARIO 714T EVO 724 724 Hydro 764 774 784 844 904 Hydro 1104 1504
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Transportbreedte (m) 1.60 1.75 1.75 1.75 2.00 2.10 2.15 2.15 2.85 2.85 3.00 3.00 2.80 2.80 2.80 2.98 2.80 2.98 2.98 2.98 3.00

Transportlengte (m) 3.10 3.35 3.60 3.15 3.90 3.85 3.35 3.35 8.45 8.45 7.40 7.40 5.90 5.90 5.90 8.90 5.90 6.25 6.25 7.30 9.20

Parkeerhoogte (m) - - - - - - - - 3.45**/4.10 3.45**/4.10 - - 3.85 3.45**/3.95 3.45**/4.10 3.70**/4.35 3.45**/4.10 3.45**/4.10 3.45**/4.10 3.85**/5.00 3.45**/4.00

Gewicht (kg) 315 420 460 640 570 480 695 695 1930 1740 1400 1350 1640 1640 1640 2160 1700 1950 2310 2865 5660

Zwadbreedte (m) 1.20-1.90 1.20-1.90 1.30-1.90 1.20-2.00 1.20-2.00 1.20-2.20 1.40-2.70 1.40-2.50

Capaciteit theorie (ha/h) 3.5 3.9 4.3 4.6 4.6 4.7 5.1 5.1 7.6 7.6 7.3 7.3 7.5 7.5 8.4 8.5 8.6 9.2 9.9 12 16.5

Aankoppeling

3-punt vast (cat) 1/2 1/2 1/2 2 - 1/2 2 2 - - - - - - - - - - - - -

2-punt hefarmen - - - - - - - - • • - - • • • • • • • • •

Trekhaak - - - - • - - - - - • • - - - - - - - - -

Meeloopwiel o o o o o o o o - - • o - - - - - - - - -

Rotoren/tandarmen/tanden

Rotor diameter (m) 2.60 2.80 3.05 3.35 3.35 3.35 3.65 3.65 3.35 3.35 2.95 2.95 3.00 3.00 3.35 3.65 3.35 3.65 3.80 4.55 3.85

Zwadafleg links links links links links links links links 1-2x links links 1-2x links 1x2x links midden midden midden links midden midden midden midden midden

Aantal rotoren 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

Aantal tandarmen per rotor 9 10 11 12 11 12 13 13 11/12 11/12 11/12 11/12 11 11 11 12/13 2x11 2x12 2x14 2x15 13/15

Aantal dubbele tanden/rotor 3 4 4 4 4 4 4 4 4/5 4/5 4 4 4 4 4 4/5 4 4 4 4 4/5

Tanddiameter (mm) 9 9 9 10 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10

Curvebaanverstelling - - - • - - • • - - - - - - - • • • • • •

Afneembare tandarmen • • • • • • • • • • • • - - o • • • • • •

Hoogteverstelling mech. ring mech. mech. hydr. mech. mech. hydr. mech. mech. mech. hydr./mech. hydr./mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech. hydr. hydr.

Wielen en assen

Tyre (rotoren) 15x6.00-6 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 18.5x8.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 18.5x8.50-8 18.5x8.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8

Vaste tandemas o o o • • o • • - - - / o - / o o o o - o o o • •

Meelopende tandemas - - - o - - o o - - - - - - - - - - - - -

Banden hoofdframe (std) - - - - - - - - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 - - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 380/55-17 10.0/75-15.3 380/55-17 380/55-17 380/55-17 550/45x22.5

Banden hoofdframe (opt) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opties

Hellingcompensatie o o o • - o • • - - - - - - - - - - - - -

Vergrendeling voor hellingen o o o • - o • • - - - - - - - - - - - - -

Veiligheids accessoires

Waarschuwingsborden o o o o o o o o • • • • • • • • • • • • •

Verlichting o o o o o o o o • • • • • • • • • • • • •

•	=	standaard				o	=	optioneel				-	=	niet	leverbaar				*	=	dubbel	zwad				**	=	met	afgenomen	tandarmen

De informatie in deze brochure is algemene informatie die wereldwijd gebruikt wordt. Het kan voorkomen dat deze informatie fouten, afwijkingen of weglatingen bevat, maar dit vormt geen basis voor enige 
claim tegen Kverneland Group. De beschikbare modellen, specificaties and accessoires die vermeld worden in deze brochure kunnen van land tot land verschillen. Neem daarom contact op met uw locale 
dealer. Kverneland Group behoudt het recht om te allen tijde, zonder enige aankondiging of verplichting, wijzigingen door te voeren in het ontwerp, de getoonde of beschreven specificaties of elementen toe 
te voegen of te verwijderen. Om specifieke functies van de machines beter toe te kunnen lichten kan het mogelijk zijn dat er veiligheidsdelen van de machines verwijderd zijn. Om letsel te voorkomen mogen 
veiligheidsdelen nooit verwijderd worden. Indien het toch noodzakelijk is om veiligheidsdelen te verwijderen, bijvoorbeeld voor onderhoud, vraag dan om professionele assistentie of werk onder toezicht van 
een technische assistent. © Kverneland Group Gottmadingen N.V.

23



F
-1

53
2

-N
L

 K
R

O
G

A
G

E
R

  
0
9
.2

0
1
3
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Kverneland Group
Kverneland Group is één van de grootste, internationale 
bedrijven op het gebied van ontwikkeling, productie en 
distributie van landbouwmachines en service.

Een sterke focus op innovaties maakt het voor ons mogelijk om een 
unieke, brede, productlijn van hoge kwaliteit aan te bieden. Kverneland 
Group biedt een uitgebreid pakket van systemen voor de professionele 
agrarische sector, bestaande uit grondbewerking, ruwvoederwinning, 
zaaien, strooien, spuiten en elektronische oplossingen voor tractoren en 
machines. 

Original Spare Parts
De reservedelen van Kverneland Group zijn ontwikkeld 
voor een betrouwbare, veilige en optimale prestatie en 
zorgen bovendien voor een levenscyclus met lage kosten. 
Hoge kwaliteitsstandaarden worden bereikt door gebruik 
van innovatieve productiemethoden en gepatenteerde 
processen in al onze productielocaties. 

Kverneland Group heeft een zeer professioneel netwerk van 
partners, die u ondersteunen met service, technische kennis en 
originele onderdelen. Om onze partners te ondersteunen leveren we 
reservedelen van hoge kwaliteit en een effi ciënte onderdelenorganisatie 
over de hele wereld.

Kverneland Group Benelux BV
Kantoor Nederland:
De Dommel 40, 8253 PL, Dronten
Tel.: +31 321 387100, Fax: +31 321 387111
E-mail: benelux.sales@kvernelandgroup.com

Kantoor België:
Essenestraat 18A, 1740 Ternat
Tel.: +32 2 5828002, Fax.: +32 2 5827501
E-mail: kverneland.belgium@online.be

Bekijk al onze videos op YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

“Like” ons op facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Volg ons op Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming


