
 

SPIDER 900|8 / SPIDER 900|8 T 

Professionele cirkelschudder met 8 elementen is robuust en compact maar ook licht lopend in het 

werk en duurzaam in gebruik. 

Zwadhark 

TECHNISCHE GEGEVENS 900|8 900|8 T 

Werkbreedte (m) 8,80 8,80 

Aantal elementen 8 8 

Aantal tandarmen per element 6 6 

Diameter element (m) 1,45 1,45 

Draaisnelheid element (o/min) 185 185 

Toerental aftakas (o/min) 450 - 540 450 - 540 

Gewicht (kg) 1490 2080 

Benodigd vermogen (kW/PK) 74 / 48 74 / 48 

Capaciteit (ha/h) 9,00 9,00 

Tandhoekverstelling (°) 13 – 19 13 – 19 

Slipkoppeling (Nm) 1300 1300 

Breedte (m) 9,10 9,10 

Transport breedte (m) 2,80 2,95 

Transport hoogte (m) 3,40 2,45 

Transport lengte (m) 2,40 4,98 

Banden elementen 16 x 6.50 – 8 16 x 6.50 – 8 

Banden middelste elementen (2x) 18 x 8,50 – 8 18 x 8,50 – 8 

Banden transportframe - 11.5/80x15 
 

OPTIE’S 900|8 900|8 T 

Breedteborden   

Anti-wikkelkappen; 8 stuks per set   

Verlichting   

Hydraulische hoogteversteling -  

Zwadkleed voor kantschudden   

Banden 15/55-17 voor T model -  

Hydrauische beremming voor T model -  

 - verplichte uitvoering, - extra optie’s, - standard uitvoering   



De gekoppelde afscherming geeft de machine extra stabiliteit en stevigheid. Elk element volgt 

individueel de contouren van het veld, in combinatie met de kleine diameter van de elementen 

biedt deze schudder een uitstekende werking. De schudhoek van de schudder is gemakkelijk aan 

te passen, waardoor het werken met de Spider 900 snel en zonder ergernis zal verlopen. In 

transportstand is de machine stabiel en compact. (minder dan 3 meter breed). De machine is 

éénvoudig en veilig in gebruik, daardoor wordt het risico op verkeerd gebruik van de functies tot 

een minimum beperkt. 

 
Getrokken uitvoering Spider 900|8 T 

 

De kleine diameter van de elementen zorgt 

voor een goede verspeiding cq. opname van 

het gemaaide gewas en tevens een 

uitstekende bodemaanpassing.  

 

 

 

 

Een innovatief  hydraulisch systeem maakt 

het mogelijk de machine éénvoudig van 

transportstand in werkstand te brengen en 

andersom. 

 

 

 

 

De hydraulische stabilisatoren zorgen dat 

deze brede schudder stabiel de trekker volgt 

en biedt tevens vering tijdens transport  
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