
SANOS
Schudders

Harvesting energy.





Verontruste blikken naar de lucht. 
Zwarte wolken pakken zich samen. 
De klok tikt. 
Het duurt geen uur meer, dan komt de regen met 
bakken naar beneden. 
Voorbij zijn de mooie, zonnige dagen. 
En voorbij is ook het werk. 
Want de oogst is binnen. 



Harvesting energy.



De tijd dat er geoogst kan worden, is kort en de tijdsdruk daardoor 
groot. Vaak duurt het maar een paar uur voordat er ander weer 
komt. Dan moet het snel gaan. 

FELLA biedt u schudders waar u van op aan kunt. Die ook werken 
onder de zwaarste omstandigheden. Die geschikt zijn voor uw 
land. En die er met name voor zorgen dat de oogst snel binnen is. 
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SANOS schudders met driepuntsaanbouw
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Vele uitdagingen,  
één oplossing. 
Ook zware werkdagen kunnen u niet deren: 
de FELLA-schudders zijn stabiel en duurzaam. 
En daardoor altijd absoluut betrouwbaar.

Met FELLA op weg naar kwaliteitsvoer. 
Met FELLA energie oogsten. 
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Met FELLA op weg naar kwaliteitsvoer. 
Met FELLA energie oogsten. 
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GROTE EFFICIËNTIE
Door de overdrachtsverhouding van de rotorkop naar 
de scharnierkop van 1:2 is er maar een klein motor-
vermogen nodig om de tandsnelheid te bereiken.

 ˴ Geringer brandstofverbruik
 ˴ Minder slijtage

STABILITEIT EN RUSTIGE LOOP
De groot gedimensioneerde, inductief geharde en 
geslepen tandflanken zorgen voor een rustige loop 
en een hoge breukvastheid.

BETROUWBAARHEID
De naaflagering van de rotors is 
uitgerust met groot gedimen-
sioneerde lagers en heeft een 
grote lagerafstand. Dit maakt de 
rotorkop robuust en daardoor be-
trouwbaar in het gebruik. 

SANOS rotoraandrijvingen 
Duurzaamheid in combinatie met stabiliteit.

De rotorkoppen van FELLA zijn uitgevoerd in een gesloten constructie, die alle belangrijke 
componenten betrouwbaar beschermt tegen stof en vuil. Deze constructie zorgt voor een 
lange levensduur en overtuigt door een geringe mate van onderhoud.
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GEOPTIMALISEERDE KRACHTOVERBRENGING
De afzonderlijke rotors worden aangedreven via een 
groot gedimensioneerde zeskantas en robuuste car-
dankoppelingen. Deze spelingvrije, gelijkmatige en 
betrouwbare manier van krachtoverbrenging heeft 
zich onder andere ook in de FELLA trommelmaaiers 
ontelbare malen bewezen onder zware praktijkom-
standigheden.

SOLIDE CONSTRUCTIE
Alle schudders zijn uitgerust met dikwandige, sterke 
vierkante framebuizen, die zorgen voor een zeer gro-
te stabiliteit en duurzaamheid.

DUURZAME FUNCTIONALITEIT
De afzonderlijke rotorframes worden met elkaar ver-
bonden door middel van robuuste framescharnieren 
met speciale kraagbussen en geharde bouten. Alle 
scharnieren hebben royale afmetingen en kunnen 
worden nagesmeerd. Dit draagt ertoe bij dat na vele 
jaren gebruik sprake is van een optimale bodemvol-
ging.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
De elementen zijn ieder afzonderlijk vastgeschroefd 
en goed toegankelijk, zodat de verschillende onder-
delen snel en met een minimum aan kosten kunnen 
worden vervangen.

VEILIG INKLAPPEN
Bij het inklappen in de transportstand wordt de au-
tomatische veiligheidsuitschakeling met vrijloop 
van de rotors actief. Beschadiging van de aandrijving 
wordt op een betrouwbare manier voorkomen.
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De SANOS schudders zijn standaard uitgerust met 
een nieuw soort tandverliesbeveiliging; bij de alpine 
variant is deze feature optioneel verkrijgbaar. Deze 
beveiliging beschermt de volgende machines van de 
gehele oogstketen tegen uitvaltijden.

De tandarmen zijn gemaakt van stabiel, verzinkt 
platstaal. Hierdoor is een breed oplegvlak tussen 
tand en rotorschotel mogelijk. Hierdoor is de krachto-
verbrenging ook onder de zwaarste gebruiksomstan-
digheden bijzonder goed. De krachten worden bij 
oneffenheden in de bodem optimaal geabsorbeerd.

SUPER C-TANDEN:
DE HIGH-PERFORMANC-VEERTANDEN
Het kwaliteitskenmerk Super C staat garant voor topkwaliteit en voor een extreem lange 
levensduur. Tijdens de productie ondergaan de tanden al verschillende speciale bewerkin-
gen die gericht zijn op stabiliteit, elasticiteit en duurzaamheid.

 ˴ 6 windingen
 ˴ Wikkeldiameter 70 mm
 ˴ Testcylus met 200.000 aanslagen
 ˴ Tanddiameter 9,5 mm

SANOS TANDARMEN: 
DE FLEXIBILITEIT MAAKT HET VERSCHIL
De tanden worden bij FELLA onder de tandarm bevestigd. Dat heeft enerzijds het voordeel 
dat de bovenzijde glad is en er zodoende geen voer aan kan blijven hangen. Anderzijds 
heeft de tand daardoor een grotere bewegingsvrijheid, wat bijdraagt aan een optimale 
bewerking van uw kwaliteitsvoer.

Het FELLA-karakter 
Speciale kenmerken van de FELLA schudders
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KAMEFFECT VOOR EEN OPTIMAAL DROOGPROCES
Alleen met gelijkbenige tanden wordt uw kwaliteitsvoer optimaal ge-
mengd. Dit proces wordt het kameffect genoemd, omdat de verschil-
lende lagen voer hierbij perfect worden gemengd en geschud – zodat er 
optimaal kwaliteitsvoer tot stand komt. 

Gelijkbenige tanden hebben bovendien het voordeel dat ze gelijkmatig 
worden belast en dus ook gelijkmatig slijten. Bovendien is er maar één 
soort tanden nodig.

SCHUDHOEKVERSTELLING: 
OP ALLES INSTELBAAR
Om zich te kunnen aanpassen aan de verschillende omstandigheden bij 
de basisvoerwinning, zijn de FELLA SANOS schudders standaard uit-
gerust met schudhoekverstelling. Deze functie maakt het mogelijk de 
schudhoek in te stellen in drie standen.

GOED SCHUDDEN
Voorwaarde voor een perfect schudbeeld is dat al het voer wordt mee-
genomen. Door de grote en geoptimaliseerde overlapping van de rotors 
in combinatie met de geoptimaliseerde bodemvolging wordt al het voer 
opgenomen en weer gelijkmatig neergelegd.

AANGEPAST AAN DE BODEM
Om oneffenheden in de bodem beter te kunnen aftasten, is een perfect 
samenspel van onderstel, loopwiel en tanden van het grootste belang. 
De kleine afstand maakt een precieze geleiding van de tanden langs de 
bodemcontouren mogelijk en waarborgt een optimale opname van het 
voer. Grasnerf en bodem worden gespaard en het voer wordt optimaal 
opgenomen.
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SANOS SCHUDDERS MET 
DRIEPUNTSAANBOUW
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De universele alleskunners 
voor een flexibel gebruik.



FELLA SANOS 2016/201714

Driepuntsaanbouw,  
voor bergachtig terrein
Lichte specialisten voor bergachtig terrein.

SANOS 401 DS
Driepuntsbok, star – speciaal voor aanbouw aan bergtractoren

SANOS 401 DN
SANOS 431 DN
SANOS 601 DN 
Driepuntsbok, naloopinrichting
Speciaal voor bergachtig terrein heeft FELLA vier zeer lichte en toch 
stabiele schudders ontwikkeld. Door het lage zwaartepunt en de com-
pacte transportstand is de veiligheid zelfs op extreem steile hellingen 
nog maximaal.

 ˴ Werkbreedte 4,00–5,70 m
 ˴ Standaard uitgerust met een randschudinrichting
 ˴ Gering gewicht, stabiele constructie
 ˴ Automatische vergrendeling in de driepuntsbok (SANOS DN-modellen)

ACCESSOIRES
 ˴ Steunwiel voor een betere bodemvolging
 ˴ Tandverliesbeveiliging

RIJ- EN TRANSPORTSTABILITEIT
Door de korte, compacte 
aanbouw ligt het zwaartepunt 
dicht bij de tractor. Daardoor 
is de spoorstabiliteit zowel op 
hellingen als op de weg bijzonder 
groot.
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VEILIGHEID OP HELLINGEN
De automatische vergrendeling 
voorkomt heen en weer bewegen 
in de rijrichting bij het heffen en 
zorgt voor een stabiele stand op 
hellingen (DN-modellen).

STABIEL OP HELLINGEN
Het synchrone heffen voorkomt 
een ongunstige gewichtsverdeling 
bij het inklappen en zorgt ervoor 
dat de machine ook op hellingen 
stabiel staat.

OPTIMALE BODEMVOLGING OP HELLINGEN
Het gepatenteerde laag gelegen trekpunt waarborgt 
een zeer goed naloopgedrag en voorkomt botsingen 
bij het bergafwaarts rijden.

LICHTE SCHUDDER MET 6 ROTORS
  Ook de SANOS 601 DN met zijn 6 rotors is perfect geschikt voor bergtractoren. Ondanks 
de grote werkbreedte van 5,70 m bedraagt zijn gewicht nog geen 500 kg.
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Driepuntsaanbouw met naloopinrichting 
De multi-talenten.

 ˴ Werkbreedte 4,50–8,60 m
 ˴ Optimale bodemvolging – zeer goed naloopgedrag
 ˴ Korte aanbouw aan de tractor
 ˴ Stabiele D-vormige driepunts
 ˴ Standaard uitgerust met een randschudinrichting
 ˴ KENNFIXX®-stekker (SANOS 8608 DN)

ACCESSOIRES
 ˴ Nachtzwadaandrijving
 ˴ Hydraulische randschudinrichting

SANOS  4504 DN
SANOS  5204 DN
SANOS  6606 DN
SANOS  7706 DN
SANOS  8608 DN 
Driepuntsbok, naloopinrichting
De klassieke allrounders in het FELLA schudderprogramma, waarmee 
u in elke regio en onder de meest uiteenlopende omstandigheden kwa-
liteitsvoer produceert, zijn ontworpen voor driepuntsaanbouw en uit-
gerust met een naloopinrichting. Deze modellen overtuigen niet alleen 
door hun stabiele constructie en compacte transportafmetingen, maar 
ook door hun flexibiliteit op het gebied van rendabiliteit en werkpres-
taties.

RIJDEN ZONDER TE SLINGEREN
De driepunts-schudders zijn uitgerust met een geïntegreerde, instelbare 
pendelrem. Deze voorkomt op een betrouwbare manier dat de schudder 
bij grote hoeveelheden gewas of een hoge werksnelheid gaat slingeren 
(de SANOS 8608 DN is daarnaast uitgerust met dempers).

EXACT AFTASTEN VAN DE BODEMCONTOUREN
Het steunwiel met ballonband zorgt voor een optimale bodemvolging 
(speciaal toebehoren).
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OPTIMALE RANDVOORWAARDEN
   De centrale randschudinrichting aan weerszijden van de machine helpt u 
om ook aan de rand van het veld en bij het werken op verschillende hoog-
tes te voorkomen dat er voer verloren gaat. De inrichting kan comfortabel 
vanuit de tractor worden versteld.

UITSTEKEND VOER – EXACTE LOOPEIGENSCHAPPEN
Om het werk zo effectief mogelijk te kunnen uitvoeren, zijn de driepunts-
machines uitgerust met het gepatenteerde druk-trek-systeem.

 ˴  Een gelijkmatige bodemvolging in elke situatie voorkomt dat de 
tanden in de bodem steken, vermindert de vervuiling van het voer 
en spaart de grasnerf.

 ˴ Rustige loop van de schudder in elke situatie
 ˴  Zeer goed naloopgedrag in bochten en bij het bergafwaarts rijden 
door het laag gelegen trekpunt

 ˴  Directe overbrenging van het machinegewicht op de trekstangen – 
geen buigmoment en geen slijtage van de driepuntsbok

   VEILIG EN COMFORTABEL
 ˴  Het in- en uitklappen van de rotors gebeurt met behulp van een 
hydraulisch systeem synchroon en comfortabel vanuit de tractor. 
Door het synchrone heffen kan de machine ook op hellingen veilig 
worden bediend.

 ˴  Bij het inklappen in de transportstand wordt de automatische 
veiligheidsuitschakeling met vrijloopkoppeling van de rotors actief. 
Deze beschermt de machines betrouwbaar tegen gevolgen van een 
verkeerde bediening en garandeert een veilig transport over de weg.
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SANOS SCHUDDERS MET 
TRANSPORTONDERSTEL
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Compact op de weg,  
geweldig in het gebruik.
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Transportonderstel 
Perfect voor lichte tractoren.

 ˴ Werkbreedtes 7,70 m en 8,60 m
 ˴ Automatische volgorderegeling
 ˴ Hoge rendabiliteit en groot bedieningscomfort
 ˴ Transportsnelheid tot max. 40 km/uur (landspecifiek)
 ˴ Optimale gewichtsverdeling
 ˴ Standaard uitgerust met een randschudinrichting
 ˴ KENNFIXX®-stekker (SANOS 901 Trans)

ACCESSOIRES
 ˴ Nachtzwadaandrijving
 ˴ Steunwielen met hyper-ballonbanden voor een betere bodemvolging
 ˴ Hydraulische randschudinrichting

SANOS 800 Trans
Transportonderstel
Bij de SANOS 800 Trans vindt de aanhanging plaats met een gatenbalk 
of hitch. Dit resulteert in een maximale flexibiliteit en een grote ren-
dabiliteit, omdat deze machine bij een werkbreedte van 7,70 m al kan 
worden gebruikt vanaf een tractorvermogen van ca. 40 pk.

SANOS 901 Trans
Transportonderstel
De SANOS 901 wordt op een comfortabele manier aangehangen via de 
trekstangen van de tractor. Met een werkbreedte van 8,60 meter be-
werkt u elk oppervlak met speels gemak.

ONTLASTEND
De rotors rusten tijdens het transport op grote rubberdempers, waar-
door de machine wordt ontlast.

AANGEPAST AAN DE BODEM
De optioneel verkrijgbare be-
weegbare steunwielen optimali-
seren de bodemvolging, resulte-
ren in schoon harkwerk en zorgen 
ervoor dat de grasnerf wordt 
gespaard.



 1
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COMPROMISLOOS TRANSPORTONDERSTEL
 ˴  Het transportonderstel bevindt zich in de 
werkstand voor de rotors en dus niet in de 
werpbaan van het voer. Bovendien wordt het 
gewicht gelijkmatig verdeeld over rotoronderstel 
en tractor en worden de middelste rotors minder 
belast dan bij onderstellen die achter de rotors 
worden geheven.

 ˴  Het brede spoor met de groot gedimensioneerde 
banden zorgt voor een rustig rijgedrag en een 
stabiele stand op hellingen.

VEILIGHEID VOOR ALLES
SLS (security lock system) is een automatisch, hy-
draulisch bediend uitschakel- en positionerings-
systeem met geïntegreerde vrijloop dat de kracht-
stroom naar de rotors bij het opklappen van de beide 
helften van de machine onderbreekt. Dit vergroot de 
veiligheid in de transportstand en bij onderhouds-
werkzaamheden. Beschadigingen van de aandrijflijn 
worden bij een verkeerde bediening eveneens uitge-
sloten.

TRANSPORT- EN BEDIENINGSCOMFORT
Het in- en uitklappen van de rotors gebeurt comfortabel vanuit de trac-
tor door middel van een hydraulische volgorderegeling. Door het syn-
chrone heffen kan de machine ook op hellingen veilig worden bediend. 
Bij het inklappen in de transportstand wordt de automatische veilig-
heidsuitschakeling van de rotors actief. Deze beschermt de machines 
op een betrouwbare manier tegen de gevolgen van bedieningsfouten en 
waarborgt een veilig transport over de weg.
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Transportonderstel
Smal op de weg – breed op het veld.

 ˴ Werkbreedtes 10,20 m en 12,70 m
 ˴ Synchroon heffen van de rotors voor een grote stabiliteit
 ˴ Automatische volgorderegeling
 ˴ Transportsnelheid tot max. 40 km/uur (landspecifiek)
 ˴ KENNFIXX®-stekker

ACCESSOIRES
 ˴ Nachtzwadaandrijving
 ˴ Mechanische randschudinrichting
 ˴ Aanhangvarianten: trekoog, star/trekoog draaibaar/oppikhaak

SANOS 11008 Trans 
SANOS 13010 Trans 
Transportonderstel
De schudders SANOS 11008 Trans en SANOS 13010 Trans onderschei-
den zich door hun compacte constructie, geringe transportlengte en 
enorme wendbaarheid. Ondanks de compacte transportafmetingen 
hebben deze schudders een werkbreedte van maar liefst 10,20 m resp. 
12,70 m.

ONTLASTEND
De rotors bevinden zich tijdens het transport in 
vangprofielen, waardoor de scharnierpunten en 
de rotorarmen worden ontlast.

FLEXIBEL
Aanhanging aan de tractor is 
zowel boven als onder mogelijk. 
Daarnaast zijn er verschillende 
aanhangvarianten beschikbaar.

ALTIJD OP DE JUISTE HOOGTE
De werkhoogte kan centraal 
 worden ingesteld met behulp  
van een kruk.
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UITSTEKENDE BODEMVOLGING  
EN EEN REGELMATIG SCHUDBEELD
De grote banden van het transportonderstel, dat in 
de werkstand wordt gebruikt voor het aftasten van 
de bodem, bevorderen een optimale bodemvolging. 
Dankzij hun kleine afstand tot het onderstel kunnen 
de tanden de bodemcontouren direct volgen. Over 
oneffenheden wordt gelijkmatig heen gereden en 
de wielen bevinden zich niet in de werpbaan van het 
voer – met een optimaal schudbeeld als resultaat.

BESCHERMING VAN DE BODEM  
EN HOOGWAARDIG VOER
Het grote steunvlak van de ballonbanden zorgt voor 
een rustige en stabiele loop van de machine. De 
grasnerf wordt blijvend beschermd en het percenta-
ge ruwe as in het voer wordt verminderd. 

VEILIGHEID VOOR ALLES
SLS (security lock system) is een automatisch, hy-
draulisch bediend uitschakel- en positioneringssys-
teem met geïntegreerde vrijloop dat de krachtstroom 
naar de rotors bij het opklappen van de beide helften 
van de machine onderbreekt. Daardoor is er sprake 
van een hoge veiligheid in transportstand evenals bij 
onderhoudswerkzaamheden. Beschadigingen van de 
aandrijflijn worden bij een verkeerde bediening even-
eens uitgesloten.

BETER SCHUDDEN
   De standaard beschikbare kopakkerstand maakt 
het mogelijk moeiteloos over eerder bewerkte grond 
heen te rijden. De transportwielen blijven op de 
grond, wat het manoeuvreren en rijden op kleine 
percelen veel gemakkelijker maakt.

SNEL, COMPACT EN COMFORTABEL VAN  
DE ENE PLAATS NAAR DE ANDERE

 ˴  Het in- en uitklappen van de rotors gebeurt 
comfortabel vanuit de tractor door middel van 
een hydraulische volgorderegeling.

 ˴  Bij het inklappen naar transportstand wordt de 
automatische veiligheidsuitschakeling van de 
rotors actief.

 ˴  Het breedsporige transportonderstel zorgt voor 
een rustig rijgedrag op de weg.

 ˴  Landspecifiek is een snelheid tot maximaal 
40 km/uur mogelijk.
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De klassiekers met een groot  
scala aan werkbreedtes.
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SANOS GETROKKEN 
SCHUDDERS  
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ACCESSOIRES
 ˴ Nachtzwadaandrijving
 ˴ Reservewiel 16/6.50-8 10PR super-ballonband
 ˴ 1 set mechanisch vergrendelbare assen

SANOS  790  Hydro
SANOS  1100  Hydro
SANOS 1300  Hydro
Hydraulische bediening
De klassiekers onder de getrokken schudders. Met de modellen SANOS 
790 Hydro/1100 Hydro/1300 Hydro biedt FELLA u drie gedegen machi-
nes met een breed scala aan mogelijkheden, die ook speciaal worden 
aanbevolen voor gebruik achter kleinere tractoren. Ondanks de enorme 
werkbreedte passen de machines zich uitstekend aan zeer ongelijk en 
heuvelachtig terrein aan.

Getrokken schudders 
Beproefde techniek met een groot scala aan werkbreedtes  
en optimale bodemvolging.

 ˴ Werkbreedtes 7,70–17,50 m
 ˴ Zeer rustige loop dankzij centreerbare naloopwielen
 ˴ Standaard uitgerust met randschudinrichting aan weerszijden (niet bij de SANOS 1550/1800 Hydro)
 ˴ Standaard verstelbare werkhoogte (hydraulisch bij de SANOS 1550/1800 Hydro)
 ˴ Hydraulische omschakeling naar de transportstand 
 ˴ Automatische transportvergrendeling
 ˴ KENNFIXX®-stekker (SANOS 1550/1800 Hydro)

BEDIENINGSGEMAK
De omschakeling naar 
de transportstand ge-
beurt met behulp van 
hydraulische cilinders 
synchroon en zonder 
dat u de tractor hoeft 
te verlaten. 

EENVOUDIG EN FLEXIBEL
Het aanhangen gebeurt snel en naar keuze aan een 
gatenbalk, trekpendel of oppikhaak.

ALTIJD OP DE JUISTE HOOGTE
De werkhoogte kan centraal worden 
ingesteld met behulp van een 
spindel.



 FELLA SANOS 2016/2017  27

ACCESSOIRES
 ˴ Reservewiel 16/6.50-8 10PR super-ballonband
 ˴ 1 set mechanisch vergrendelbare assen

SANOS 1550 Hydro
SANOS 1800 Hydro
Hydraulische bediening
Een eigen dimensie op het gebied van capaciteit bieden de schudders 
SANOS 1550 Hydro en SANOS 1800 Hydro. Twee getrokken schudders 
die zich onderscheiden door hun enorme werkbreedte. De aanhanging 
vindt bij deze modellen plaats via de trekstangen.

ALTIJD OP DE JUISTE HOOGTE
De werkhoogte kan vanuit de tractor com-
fortabel en traploos worden aangepast aan 
verschillende omstandigheden.

OPTIMALE BODEMVOLGING
Met de twee in hoogte verstelbare steunwielen is 
een perfecte bodemvolging door de machine in ie-
dere situatie mogelijk – vervuiling van het voer en 
beschadiging van de bodem worden op een betrouw-
bare manier voorkomen.

VEILIG OP HELLINGEN
Doordat de beide middelste 
assen vergrendelbaar zijn, wordt 
het risico van koersafwijking op 
hellingen verkleind.

VEILIG TRANSPORT
De automatische transportvergrendeling 
vergroot de veiligheid op de weg.

OPTIMAAL GETRANSPORTEERD
Doordat de tanden in horizontale stand worden ge-
heven, wordt op een betrouwbare manier voorkomen 
dat ze tijdens het omschakelen in de bodem steken 
en voer meenemen.
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Technische gegevens

• Standaard • Accessoire – niet beschikbaar
* Zweefstand absoluut noodzakelijk

SANOS 401 DS 401 DN 431 DN 601 DN 4504 DN 5204 DN 6606 DN 7706 DN 8608 DN 800 Trans 901 Trans 11008 Trans 13010 Trans

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 4,00 4,00 4,30 5,70 4,50 5,20 6,60 7,70 8,60 7,70 8,60 10,20 12,70

Transportbreedte ca. m 2,33 2,33 2,44 2,55 2,65 3,00 2,90 3,00 2,90 3,00 3,00 2,94 2,94

Parkeerhoogte ca. m 2,13 2,07 2,36 3,00 2,40 2,60 3,30 3,65 3,30 2,90 2,90 2,56 2,56

Transportlengte ca. m 1,57 1,73 1,88 2,10 2,10 2,25 2,10 2,45 2,25 4,48 4,40 5,70 5,70

Gewicht ca. kg 305 365 385 498 574 606 822 946 1.172 1.237 1.660 1.860 2.160

Aanhanging

Driepunts CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II - - - -
Tweepunts-trekstang - - - - - - - - - - CAT II - -
Gatenbalk - - - - - - - - - • - - -
Trekbek - - - - - - - - - - - • •

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 20/27 20/27 22/30 25/34 22/30 22/30 30/41 60/82 70/95 30/41 40/54 40/54 66/90

Rotors/tandarmen

Aantal rotors 4 4 4 6 4 4 6 6 8 6 8 8 10

Aantal tandarmen per rotor 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Tandverliesbeveiliging • • • • • • • • • • • • •

Randschudinrichting - • • • • • • • • • • • •

Schudhoekverstelling • • • • • • • • • • • • •

Overbelastingsbeveiliging • • • • • • • • • • • • •

Hydraulische regelapparaten

Benodigde hydraulische aansluitingen 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW, 1 x DW* 1 x EW 1 x DW* 1 x EW, 1 x DW* 1 x EW, 1 x DW*

Banden, verlichting

Banden rotoronderstel 4 x 13/6.50-6 4 x 15/6.00-6 4 x 15/6.00-6 6 x 15/6.00-6 4 x 16/6.50-8 4 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8
2 x 18.5/8.50-8

4 x 16/6.50-8
2 x 18/8.50-8

6 x 16/6.50-8 
2 x 18.5/8.50-8

6 x 16/6.50-8
2 x 18.5/8.50-8

8 x 16/6.50-8
2 x 18.5/8.50-8

Banden transportonderstel - - - - - - - - - 215/65-15 10.0/80-12 10.0/75 - 15.3 10.0/75 - 15.3

Verlichting • • • • • • • • • • • • •

Waarschuwingsborden • • • • • • • • • • • • •

KENNFIXX® – – – – – – – – • – • • •

TYPEAANDUIDINGEN EN AFKORTINGEN:
 ˴ DS: driepuntsbok, star
 ˴ DN:  driepuntsbok met naloopinrichting
 ˴ Trans transportonderstel

Op afbeeldingen is deels een speciale uitvoering te zien. Technische wijzigingen voorbehouden!
Niet alle machines in alle landen beschikbaar. Afbeeldingen hoeven niet overeen te komen met de laatste serie.

Super C-tanden

Schudhoek standaard in 3 standen instelbaar
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SANOS 401 DS 401 DN 431 DN 601 DN 4504 DN 5204 DN 6606 DN 7706 DN 8608 DN 800 Trans 901 Trans 11008 Trans 13010 Trans

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 4,00 4,00 4,30 5,70 4,50 5,20 6,60 7,70 8,60 7,70 8,60 10,20 12,70

Transportbreedte ca. m 2,33 2,33 2,44 2,55 2,65 3,00 2,90 3,00 2,90 3,00 3,00 2,94 2,94

Parkeerhoogte ca. m 2,13 2,07 2,36 3,00 2,40 2,60 3,30 3,65 3,30 2,90 2,90 2,56 2,56

Transportlengte ca. m 1,57 1,73 1,88 2,10 2,10 2,25 2,10 2,45 2,25 4,48 4,40 5,70 5,70

Gewicht ca. kg 305 365 385 498 574 606 822 946 1.172 1.237 1.660 1.860 2.160

Aanhanging

Driepunts CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II - - - -
Tweepunts-trekstang - - - - - - - - - - CAT II - -
Gatenbalk - - - - - - - - - • - - -
Trekbek - - - - - - - - - - - • •

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 20/27 20/27 22/30 25/34 22/30 22/30 30/41 60/82 70/95 30/41 40/54 40/54 66/90

Rotors/tandarmen

Aantal rotors 4 4 4 6 4 4 6 6 8 6 8 8 10

Aantal tandarmen per rotor 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Tandverliesbeveiliging • • • • • • • • • • • • •

Randschudinrichting - • • • • • • • • • • • •

Schudhoekverstelling • • • • • • • • • • • • •

Overbelastingsbeveiliging • • • • • • • • • • • • •

Hydraulische regelapparaten

Benodigde hydraulische aansluitingen 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW, 1 x DW* 1 x EW 1 x DW* 1 x EW, 1 x DW* 1 x EW, 1 x DW*

Banden, verlichting

Banden rotoronderstel 4 x 13/6.50-6 4 x 15/6.00-6 4 x 15/6.00-6 6 x 15/6.00-6 4 x 16/6.50-8 4 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8 6 x 16/6.50-8
2 x 18.5/8.50-8

4 x 16/6.50-8
2 x 18/8.50-8

6 x 16/6.50-8 
2 x 18.5/8.50-8

6 x 16/6.50-8
2 x 18.5/8.50-8

8 x 16/6.50-8
2 x 18.5/8.50-8

Banden transportonderstel - - - - - - - - - 215/65-15 10.0/80-12 10.0/75 - 15.3 10.0/75 - 15.3

Verlichting • • • • • • • • • • • • •

Waarschuwingsborden • • • • • • • • • • • • •

KENNFIXX® – – – – – – – – • – • • •
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Technische gegevens

TYPEAANDUIDINGEN EN AFKORTINGEN:
 ˴ Hydro Hydraulische bediening 

Op afbeeldingen is deels een speciale uitvoering te zien. Technische wijzigingen voorbehouden!
Niet alle machines in alle landen beschikbaar. Afbeeldingen hoeven niet overeen te komen met de laatste serie.

• Standaard • Accessoire – niet beschikbaar
* Zweefstand absoluut noodzakelijk

SANOS 790 Hydro 1100 Hydro 1300 Hydro 1550 Hydro 1800 Hydro

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 7,70 10,20 12,70 15,00 17,50

Transportbreedte ca. m 2,78 2,78 2,78 2,80 2,80

Parkeerhoogte ca. m - - - - -
Transportlengte ca. m 5,59 6,83 8,07 9,05 10,30

Gewicht ca. kg 890 1.090 1.305 1.800 2.038

Aanhanging

Driepunts – – – – –
Tweepunts-trekstang - - - CAT II CAT II

Gatenbalk • • • - -
Trekbek - - - - -
Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 30/41 35/48 45/61 58/79 75/102

Rotors/tandarmen

Aantal rotors 6 8 10 12 14

Aantal tandarmen per rotor 6 6 6 6 6

Tandverliesbeveiliging • • • • •

Randschudinrichting • • • - -
Schudhoekverstelling • • • • •

Overbelastingsbeveiliging • • • • •

Hydraulische regelapparaten

Benodigde hydraulische aansluitingen 1 x EW 1 x EW 1 x EW 2 x DW 2 x DW

Banden, verlichting

Banden rotoronderstel 6 x 16/6.50-8 8 x 16/6.50-8 10 x 16/6.50-8 12 x 16/6.50-8 10PR 14 x 16/6.50-8 10PR

Banden transportonderstel - - - - -
Verlichting • • • • •

Waarschuwingsborden • • • • •

KENNFIXX® – – – • •
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AGCO Feucht GmbH
Fellastraße 1–3 
90537 Feucht 
Duitsland

 +49 9128 73-0 
 +49 9128 73-117

fella-vertrieb@AGCOcorp.com 
www.fella.nl

Uw FELLA-kwaliteitspartner
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