
RAMOS
Schijvenmaaiers

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. 





Wij van FELLA weten dat er maar weinig tijd is om te oogsten. 
En dan moet alles kloppen, moet ieder radertje in het andere  
grijpen. Voor onze maaiers is geen veld te groot, geen weiland   
te hobbelig en geen weg te stenig. 

Met onze werktuigen en hun enorme bandbreedte leveren wij  
onze bijdrage tot deze belangrijke dagen van het jaar. 
Daar zijn we trots op. Want uw verhaal is ons verhaal.  

Harvesting energy.
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Vele uitdagingen,  
één oplossing. 
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Exacte maairesultaten bij een lichtere constructie en een grote werkbreedte: de 
FELLA-schijvenmaaiers staan voor rendabiliteit, efficiëntie en optimale resulta-
ten bij de voederoogst. 

Met FELLA op weg naar kwaliteitsvoer. 
Met FELLA energie oogsten. 
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LICHT EN STABIEL
Het zeer lichte en toch stabiele draagframe maakt een zeer goede ver-
houding mogelijk tussen arbeidsvermogen (pk) en opbrengst (capaci-
teit), in het bijzonder bij kleine tractoren.

EXACT MAAIEN, OOK  
ONDER MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN
Door de bijzonder vlakke maaibalk met paarsgewijs 
draaiende maaischijven is een diepe, gelijkmatige 
snede mogelijk. Met de elliptische schijven en sterke 
transporttrommels kunnen er ook op lastig terrein 
een zuiver maaibeeld en een goede doorstroom van 
het voer worden verkregen.

BIJZONDER KLEIN SLIJTAGERISICO
Reparatievriendelijke, geschroefde maaibalk waarbij 
alle onderdelen zijn gelagerd in de bodemplaat en 
die is voorzien van een geschroefde afdekplaat. De 
standaard aanwezige steenbeveiliging en de grote, 
geharde ijzers verlengen de levensduur.
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BETROUWBAAR AANGEDREVEN
De elastische aandrijving met groot gedimensioneerde V-riemen en 
met flenzen verbonden poelies zorgt door middel van een automati-
sche spaninrichting voor een voortdurend betrouwbare krachtoverbren-
ging en beschermt de componenten van de maaier tegen overbelasting.

STANDAARD ONTLAST
De mechanische veerontlasting reageert buitengewoon snel en zorgt 
voor een goede bodemvolging van de maaibalk, waardoor de grasnerf 
wordt ontzien en er schoon en hoogwaardig voer ontstaat.

RAMOS tandwielaandrijving
Licht van gewicht – grote efficiëntie.

FELLA-maaiers met tandwielaandrijving vallen op door hun lichte constructie en ge-
bruiksgemak. Ze zijn eenvoudig aan te bouwen en dankzij de hydraulische omschakeling 
van de werk- naar de transportstand vanuit de tractor bovendien bijzonder snel gereed 
voor gebruik. Ook met kleinere tractoren kunnen werkbreedtes van meer dan 3,0 m wor-
den gerealiseerd en kan de opbrengst worden gemaximaliseerd.

BESCHERMDE AANDRIJVING
Spanstift-breekpennen in de lagerflens van iedere maaischijf bescher-
men de aandrijving bij botsing op een obstakel.
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RAMOS compacte haakse 
 tandwieloverbrenging
Gering benodigd vermogen – enorme capaciteit

FELLA-maaiers met compacte haakse tandwieloverbrenging zijn ontwikkeld voor optimale 
prestaties bij een gelijktijdige rendabiliteit in alle regio’s en onder alle oogstomstandigheden.  
De maaiunits maken indruk door hun stabiele en toch elastische constructie. Door de 
speciale aandrijving zijn ze bijzonder gemakkelijk te trekken en onderscheiden ze zich 
door een grote capaciteit bij een gering benodigd vermogen. 

PERFECT MAAIBEELD
De grote, ver naar voren gelegen overlap van de maaischijven zorgt voor een optimale 
snede. Hiervoor worden bij de FELLA-maaiers grote maaischijven gebruikt, die het gewas 
dankzij hun speciale vorm optillen, wat vooral bij zwaar, liggend materiaal een belangrijk 
aspect is. Een ander voordeel van de grote FELLA-schijven is het zeer goede transportef-
fect. Dit waarborgt een optimale aflegging van het voer en weinig voerverlies.

DE RUGGENGRAAT VAN IEDERE MAAIER
De maaibalk wordt ondersteund en geleid door het draagframe. Dit 
frame is gemaakt van hoogwaardig, gehard staal en ontworpen voor 
extreem zware belasting. De FELLA-constructie onderscheidt zich in 
het bijzonder door stabiliteit en duurzaamheid.

MONTAGEVRIENDELIJKE BALKOPBOUW  
VOOR MEER RENDABILITEIT
Dankzij de geschroefde opbouw van de maaibalk- en aandrijfcomponen-
ten zijn de montage en vervanging van onderdelen bijzonder gebruiks-
vriendelijk. Bovendien is de maaibalk door zijn vulling met olie voor de 
gehele levensduur en de ongecompliceerde smering enorm onderhouds-
arm.
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OPTIMALE VOERKWALITEIT
De gestroomlijnde, aan de onderkant geprofileerde constructie met ge-
harde ijzers waarborgt een optimale voerkwaliteit. Ook onder ongun-
stige omstandigheden bij het verbouwen van voedergewassen en op 
veenweides wordt de aarde daardoor goed gescheiden van het gewas 
en komt deze onder de maaibalk op de bodem terecht. Het percenta-
ge ruwe as in het voer wordt tot een minimum beperkt en de grasnerf 
wordt gespaard.

OPTIMALE PRESTATIES – OOK OP DE LANGE DUUR
Door de indirecte aandrijving via een groot gedimensioneerde zeskan-
tas en de robuuste haakse tandwieloverbrenging vindt er een gelijkma-
tige krachtafgifte aan alle maaischijven plaats en worden pieken in het 
draaimoment afgevlakt. Het positieve gevolg: de componenten van de 
aandrijflijn slijten minder, worden minder belast en gaan langer mee. 
Het breekpunt van de zeskantas onderbreekt de krachtstroom tussen 
tractor en maaibalk bij verstopping van de maaier – de aandrijfcompo-
nenten zijn beschermd.

FLEXIBELE DRAAIRICHTING
Dankzij de geschroefde compacte haakse tandwieloverbrengingen kunt 
u de draairichting van de afzonderlijke maaischijven aanpassen aan uw 
specifieke wensen. Om de maaischijven in plaats van naar het mid-
den toe paarsgewijs te laten draaien, hoeft u alleen de haakse tand-
wieloverbrengingen om te wisselen – extra onderdelen zijn hiervoor 
niet nodig.

Paarsgewijs draaiendNaar het midden toe draaiend
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driveGUARD®
DRAAIT IN GEVAL VAN NOOD DOOR.

De gepatenteerde FELLA driveGUARD® is een overbelastingsbevei-
liging van buitengewone kwaliteit. Bij vreemde voorwerpen in de 
gewasstroom beschermt hij de maaier en de maaieraandrijving be-
trouwbaar tegen beschadiging.

De driveGUARD®-overbelastingsschijf is verbonden met de aan-
drijflijn en de maaischijf. Bij blokkering van de maaischijf door een 
vreemd voorwerp breekt driveGUARD® op gedefinieerde breekpun-
ten af. De verbinding is onderbroken, de maaischijf kan vrij draaien 
en op de aandrijflijn werken er dus geen krachten meer. Beschadi-
ging wordt zo uitgesloten. De clou: alleen de driveGUARD®-overbe-
lastingsschijf, die gemakkelijk toegankelijk buiten de maaibalk is  
aangebracht, hoeft vervangen te worden – bijzonder voordelig en een-
voudig tegelijk.

 ˴ Voordelige veiligheid
 ˴ Bescherming van de volledige maaiaandrijving
 ˴ Eenvoudige en snelle reparatie direct op het veld
 ˴ Geen lange stilstandtijden
 ˴ De maaibalk hoeft voor reparatie niet te worden geopend
 ˴ De maaischijf blijft altijd verbonden met de maaibalk

 ˴  Overigens: driveGUARD® kan op iedere maaier met compacte 
haakse tandwieloverbrenging probleemloos achteraf worden 
gemonteerd.

Verbinding met de  
aandrijfeenheid

Verbinding met de  
maaischijf

Afbreekzones

EXACT GEDEFINIEERD AFBREEK-DRAAIMOMENT

Onze technische highlights
Maken het verschil.
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Verbinding met de  
maaischijf

INTELLIGENT AANGEBRACHT
Door de positionering van driveGUARD® buiten de 
maaibalk hoeft de maaibalk voor reparatie niet te 
worden geopend, zodat het oliecircuit niet verontrei-
nigd wordt.

VAST VERBONDEN
De maaischijf zelf zit altijd vastgeschroefd aan de 
buitenste ring van de profielflens. Verlies van de 
maaischijf wordt op een betrouwbare manier voor-
komen.

 ˴  De reparatie kan direct op het veld in een paar 
minuten plaatsvinden. 

 ˴  Alleen de driveGUARD®-schijf hoeft vervangen te 
worden – bijzonder voordelig.

Vreemd voorwerp in de gewas-
stroom

De maaischijf blokkeert Het overbelastingselement breekt af – de maaischijf 
kan vrij draaien – de aandrijving wordt beschermd
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TurboLift
ZWEVEND MAAIEN.

Het maaibalkontlastingssysteem TurboLift van FELLA waarborgt een 
voortdurend optimale oplegdruk tijdens het gehele maaiproces. Maai-
ers met compacte haakse tandwieloverbrenging en TurboLift maaien 

“zwevend”, waardoor de grasnerf wordt gespaard en de vervuiling van 
het voer tot een minimum wordt beperkt. Het innovatieve besturings-
blok maakt het mogelijk de oplegdruk snel, eenvoudig en traploos 
aan te passen aan de meest uiteenlopende gebruiksomstandigheden 

– ook tijdens het rijden. Dit levert een enorme tijd- en kwaliteitswinst 
op, vooral bij het passeren van vochtige plaatsen. Op iedere kopakker 
wordt het systeem automatisch gekalibreerd. Bovendien worden de 
frameconstructie en de ijzers minder belast en het brandstofverbruik 
van de tractor daalt.

 ˴ Voortdurende aanpassing van de oplegdruk
 ˴ Zwevend maaien 
 ˴ Complete controle vanuit de tractor – ook tijdens het rijden
 ˴ De grasnerf wordt gespaard – zeer geringe vervuiling van het voer
 ˴ Lager brandstofverbruik

Onze technische highlights
Maken het verschil.

1  TurboLift – hydropneumatische maaibalkontlasting, gemakkelijk 
vanuit de tractor te besturen. Constante oplegdruk traploos instel-
baar en tijdens het rijden aanpasbaar

2  “Zwevend maaien”, waardoor de grasnerf wordt gespaard, de kwali-
teit van het voer beter wordt en de constructie minder wordt belast

3  De optimale oplegdruk vermindert het brandstofverbruik.
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SafetySwing
VEILIG WEGKLAPPEN.  
 
De gepatenteerde obstakelbeveiliging SafetySwing zorgt voor optimale 
veilig-heid op elk veld en beschermt uw machine betrouwbaar tegen 
schade door het botsen op voorwerpen. De maaier klapt bij het raken 
van een obstakel naar achteren en omhoog toe weg en daarna door het 
eigengewicht vanzelf weer terug. Elke maaiunit is daarbij apart bevei-
ligd en kan afzonderlijk uitwijken. 

Een andere bijzonderheid van SafetySwing: het draaipunt van de maai-
unit bevindt zich in het midden van de driepuntsbok, waardoor een zo 
groot mogelijke hefarm gewaarborgd is. Zo wordt het mechanisme be-
trouwbaar geactiveerd, ook wanneer u een obstakel raakt met een van 
de binnenste maaischijven. 

 ˴ Beveiliging van iedere maaiunit bij het botsen op een obstakel 
 ˴ Automatische terugkeer naar de werkstand 

ComfortChange
ALTIJD SCHERP.  

Het FELLA-snelwisselsysteem voor de messen ComfortChange stelt u 
in staat de messen zo nodig snel en gemakkelijk te vervangen. Voor 
het vervangen van een mes hebt u alleen de messleutel nodig; doordat 
deze kan worden vastgezet, hebt u beide handen vrij. Met Comfort-
Change wordt het mes automatisch vergrendeld en is het betrouwbaar 
geborgd. ComfortChange verkort de anders gebruikelijke onderhouds-
tijden aanmerkelijk. U bespaart tijd en geld.

 ˴ Ongecompliceerd messen vervangen
 ˴ Geen gereedschap nodig

Uitwijking 
naar boven

620 mm 

20° 
naar achteren
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De aandrukkracht van de rubberen 
profielelementen kan variabel wor-
den aangepast aan de verschillende 
voer- en weersomstandigheden.

Een veerbelaste beveiliging tegen 
vreemde voorwerpen is standaard in de  
kneuzer ingebouwd.

De kneuzer wordt aangedreven via 
cardankoppelingen en is met een 
breekbout beveiligd tegen overbelas-
ting – een eenvoudig, maar betrouw-
baar aandrijfconcept. 

Bij slijtage of beschadigingen kun-
nen de rubberen elementen op de as 
afzonderlijk worden vervangen.

Rollenkneuzer
SPEELT EEN GROTE ROL.

Twee stabiele, in elkaar grijpende rubberen profielelementen zorgen 
voor een intensieve kneuzing van peulgewassen en andere bladrijke 
voedergewassen zonder dat deze onnodig worden beschadigd. De har-
de stengels worden gekneusd door de rubberen rollen en de gevoelige 
bladeren die rijk zijn aan voedingsstoffen, worden daarbij ontzien. 

Met kneuzer

Vo
ch

t

Tijd

Zonder kneuzer

Waarom een kneuzer?
GOEDE REDENEN VOOR UW KWALITEITSVOER. 

Door het gebruik van een maaier met kneuzer kan het droogproces van 
het gemaaide gewas met een aantal beslissende uren worden verkort. 
De waslaag wordt van het gewas afgewreven en er wordt een los, luchtig 
zwad afgelegd. Door intensieve luchtcirculatie wordt het water sneller af-
gevoerd. Dat heeft niet alleen een positief effect op uw kosten, maar ook 
op de kwaliteit van uw voer, omdat de brokkelverliezen en de vervuiling 
van het voer tot een minimum worden beperkt. 
Vooral bij instabiel weer levert dit u een aanzienlijke tijdwinst op – en 
beschikt u gegarandeerd sneller over uw kwaliteitsvoer.

 ˴  Standaarduitrusting bij veel maaiers, achteraf te monteren bij enkele 
andere modellen

 ˴ Verkort droogproces
 ˴  Brokkelverliezen en vervuiling van het voer worden tot een minimum 
beperkt

 ˴ Beslissend voordeel bij slechte weersomstandigheden
 ˴ Lagere kosten
 ˴ Betere voerkwaliteit
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Tandenkneuzer
EEN GOLFLENGTE VOORUIT. 

De rotor met verende tanden en de meervoudig verstelbare kneuzer-
kam brengen met hun vele in elkaar grijpende functionele onderdelen 
een golvende, luchtdoorlatende voederstructuur tot stand en openen 
de bovenste bladlaag, waardoor het water gemakkelijker kan worden 
afgevoerd. 

De Super C-veertanden zijn standaard uit-
gerust met een verliesbeveiliging en zijn 
extreem ongevoelig voor vreemde voor-
werpen in het gewas. 

Door de eenvoudig met de tegenkam verstelbare kneu-
sintensiteit is een tijdrovende toerentalverstelling met 
behulp van een aparte aandrijving niet nodig. Dat be-
spaart gewicht, maakt minder onderhoud nodig en ver-
laagt uw kosten. 

De kneuzer wordt aangedreven via cardankoppelin-
gen en is met een breekbout beveiligd tegen over-
belasting – een eenvoudig, maar betrouwbaar aan-
drijfconcept.

Het principe van de  
FELLA-kneuzers
Sneller naar beter voer.
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RAMOS 
FRONTMAAIERS
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Altijd een stap vooruit.



**
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Frontaanbouw 
Alpine 
Thuis in de bergen.

Om ook te kunnen voldoen aan de hoge eisen van landbouwers in 
bergachtige gebieden, heeft FELLA de schijvenmaaiers van de RAMOS 
200-serie ontwikkeld. Deze overtuigen door hun korte, compacte aan-
bouw. Het zwaartepunt ligt vlak bij de tractor, waardoor de spoorstabili-
teit op hellingen zeer groot is.

RAMOS 210 FK 
RAMOS 260 FK 
Frontaanbouw – compacte bok
Extreem korte aanbouw direct aan de trekstangen van bergtractoren

RAMOS 260 FP 
Frontaanbouw – pendelbok
Compacte aanbouw met Weiste-driehoek aan standaardtractoren

 ˴ Werkbreedtes 2,05 m en 2,50 m
 ˴ Speciaal ontwikkeld voor gebruik op bergachtig terrein
 ˴ Maaien op hellingen zonder voerverlies
 ˴ Zeer grote spoorstabiliteit
 ˴ Opklapbare zijbeveiliging voor smal transport over de weg
 ˴ Geen hydraulische aansluiting nodig

ACCESSOIRES
 ˴  Extra ijzers voor grotere maaihoogtes en  
ter bescherming tegen slijtage op stenige en zandige grond

 ˴  Maaischijven met transportvleugel voor een  
optimaal transport van het voer naar de kneuzer

 ˴  Uitbreidingsset driveGUARD® (RAMOS 210 FK + FK-S)

BESCHERMING TEGEN BOTSSCHADE
Bij de FK-modellen beschermt de veer-
belaste obstakelbeveiliging de maaier 
bij botsing op obstakels.

RAMOS 210 FK-S
Compacte bok met sideshift voor optimaal maaien op hellingen

RAMOS 260 FP-S
Pendelbok met sideshift voor optimaal maaien op hellingen
Met de maaiers RAMOS 210 FK-S en RAMOS 260 FP-S kunt u ook op de 
steilste berghellingen of dwars op de helling maaien zonder voerverlies 
– dankzij de mogelijkheid de maaier maximaal 12 cm (RAMOS 210 FK-S) 
resp. 21 cm (RAMOS 260 FP-S) naar links of rechts te verschuiven.

OVERIGENS:
Bij gecombineerd gebruik van een frontmaaier en de kneuzer voor 
achteraanbouw TAURUS 275 D of TAURUS 285 D wordt bij de voeder-
oogst in bergachtig gebied een maximale efficiëntie bereikt.

*Accessoire
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PERFECT MAAIEN OP HELLINGEN
1  Mechanische (FK-S) of hydraulische (FP-S) sides-

hift (hier: RAMOS 260 FP-S)

STABILITEIT OP HELLINGEN
2  Door de korte aanbouw ligt het zwaartepunt vlak 

bij de tractor (hier: RAMOS 210 FK)

IN STAAT ZICH AAN TE PASSEN
3  Met een pendelhoek van +/– 4,5° bij de FP-uit-

voering en +/– 9° bij de FK-uitvoering kunnen de 
maaiers zich aanpassen aan oneffenheden in de 
bodem.

ZWADVORMING OP HELLINGEN
4  De vier naar het midden toe draaiende maaischij-

ven maken ook op hellingen een zeer goede, ge-
lijkmatige zwadaflegging mogelijk – en dat zon-
der speciale geleidingsinrichting.
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Frontaanbouw  
Pendelbok 
Maait zoals u wilt.

RAMOS 310 FP 
Frontaanbouw – pendelbok
Door de compacte aanbouw van de FP-maaier ligt het zwaartepunt vlak 
bij de tractor, waardoor de belasting voor tractor en machine gering is. 
De geïntegreerde veercentrering voorkomt op een betrouwbare manier 
dat de maaier gaat slingeren – ook bij rijden in een vlot tempo op de 
openbare weg.

RAMOS 310 FP-K 
Korte frontaanbouw – pendelbok
De extreem compacte aanbouw zorgt voor een perfecte bodemvolging 
en het vlak bij de tractor gelegen zwaartepunt maakt het mogelijk ook 
te rijden met lichte tractoren.

RAMOS 310 FP-SL 
Optimaal bijeenbrengen van de zwaden
De zwadaflegvariant met excentrisch gestuurde transporttanden zorgt 
voor een gedefinieerde compacte zwadaflegging (< 1,10 m afhankelijk 
van aard en hoeveelheid van het voer). De transporttanden leggen een 
exact gevormd, luchtig zwad af, dat geschikt is voor alle pick-up-breedtes.

 ˴ Werkbreedte 3,00 m
 ˴ Geringe belasting door compacte aanbouw
 ˴ Weinig vervuiling van het voer door goede bodemvolging
 ˴ Gelijkmatige zwadaflegging door symmetrisch aangebrachte maaischijven
 ˴ Hoge mate van veiligheid tijdens het rijden door veercentrering
 ˴ Geringe oplegdruk dankzij mechanische veerontlasting
 ˴ Eenvoudige en snelle montage met Weiste-driehoek
 ˴ Geen hydraulische aansluiting nodig

ACCESSOIRES
 ˴  Zwadschijf voor gebruik zonder kneuzer voor het afleggen van een 
smaller zwad

 ˴  Maaischijf met transportvleugel voor een optimaal transport van 
het voer naar de kneuzer

 ˴ Steenbeveiliging voor uitvoering met rollenkneuzer TREKKEN GAAT GEMAKKELIJKER DAN DUWEN
De getrokken ophanging vermindert het brandstof-
verbruik en zorgt ervoor dat machine en tractor niet 
zwaar worden belast.

COMFORTABEL TRANSPORT
Inachtneming van de transport-
breedte van 3,00 m dankzij de 
opklapbare beveiligingsinrichting

RAMOS 310 FP-KC  RAMOS 310 FP-RC
Tandenkneuzer   Rollenkneuzer
Door het gebruik van een kneuzer hebt u sneller de beschikking over 
kwaliteitsvoer, omdat het water sneller uit de planten wordt afgevoerd.
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VOLGT DE BODEMCONTOUREN
1  De in het zwaartepunt opgehangen pendelas zorgt 

voor een optimale bodemvolging (+/– 6,5°), een 
geringe oplegdruk en een grote betrouwbaarheid 
tijdens het rijden.

RAMOS 310 FP-K
2  Extreem compacte aanbouw aan de tractor

RAMOS 310 FP-SL
3  De gedefinieerde zwadaflegging is vooral geschikt 

voor het gebruik van opraapwagens. Het gewas 
wordt afgelegd tussen de banden van de tractor, 
zodat er niet overheen wordt gereden.
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310 FZ
Getrokken bok met tastvleugels voor frontaanbouw
De frontmaaier RAMOS 310 FZ biedt u een zo groot mogelijke pendel-
hoek, waardoor de bodemvolging ook onder de moeilijkste oogstom-
standigheden uitstekend is. De driedimensionale aftasting van de 
bodemcontouren maakt het mogelijk om de meest uiteenlopende 
materialen zonder verlies te maaien. Doordat de machine in zijwaartse 
richting verschoven kan worden, is deze bij uitstek geschikt voor ge-
bruik in maaicombinaties: zelfs bij het werken op hellingen en in boch-
ten blijft er geen halm staan.

RAMOS 310 FZ-KC  RAMOS 310 FZ-RC
Tandenkneuzer   Rollenkneuzer
Door het gebruik van een kneuzer hebt u sneller de beschikking over 
kwaliteitsvoer, omdat het water sneller uit de planten wordt afgevoerd. 
Vooral bij instabiel weer bespaart u hierdoor veel belangrijke tijd.

ACCESSOIRES
 ˴  Hydraulische sideshift voor breedte-aanpassing  
van het spoor tot 20 cm naar links en rechts

 ˴ Steenbeveiliging voor het RC-model
 ˴ Breedspreidinrichting voor het KC-model

Frontaanbouw 
Getrokken bok 
Doet altijd waar het om gaat.

 ˴ Werkbreedte 3,00 m
 ˴  Driedimensionale bodemvolging dankzij de grote pendelhoek  
in de lengte- en de rijrichting

 ˴ Extreem gemakkelijk te trekken en brandstofbesparend door getrokken veerophanging
 ˴ Traploze maaihoogteverstelling
 ˴ Instelbare oplegdruk
 ˴ Perfect voor gebruik in maaicombinaties dankzij sideshift
 ˴ Optimaal zicht naar voren door ver uit elkaar gelegen bevestigingspunten
 ˴ Extra veerontlasting voor een geringere oplegdruk

BEDIENINGSVRIENDELIJK
De werkhoogte wordt traploos en comfortabel inge-
steld met een centrale kruk. Zo kunt u flexibel reage-
ren op veranderende werkomstandigheden.
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VEILIG TRANSPORT
De RAMOS 310 FZ kan in totaal  
480 mm worden geheven.

  DRIEDIMENSIONALE AFTASTING VAN DE BODEMCONTOUREN 
De bevestiging van de maaibalk aan de uiterste punten van het erboven 
gelegen draagframe maakt een zeer grote pendelhoek mogelijk. (1)
In combinatie met de aanpassing in de lengterichting waarborgen de 
FZ-maaiers hierdoor een optimale bodemvolging, sparen ze de grasnerf 
en zorgen ze dus voor voer van topkwaliteit zonder verliezen. (2)

20° 
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Erachter in plaats  
van  achteraan.
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RAMOS 
 ACHTERMAAIERS
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Tandwielaandrijving  
met binnenschoen 
Perfect voor kleine tractoren.  

 ˴ Werkbreedte 1,66–2,82 m
 ˴ Alle aandrijfelementen lopen in een oliebad
 ˴  Elastische V-riemaandrijving met automatische V-riemspanning 
spaart de maaier

 ˴  Maaibalk standaard met steenbeveiliging en groot, gehard ijzer 
voor een lange levensduur 

 ˴ Beproefd onder verschillende omstandigheden

RAMOS  168 InLine
RAMOS 208 InLine
RAMOS 248 InLine
RAMOS 288 InLine
met binnenschoen
Door de lichte constructie zijn de FELLA-schijvenmaaiers met binnen-
schoen bij uitstek geschikt voor gebruik met kleinere tractoren. De ver-
stelbare trekstangpennen maken combinatie mogelijk met de meest 
uiteenlopende tractoren en bandbreedtes.

CONSTANTE ONTLASTING
De standaard geïntegreerde veer-
ontlasting zorgt voor een geringe 
bodemdruk, zodat de grasnerf 
wordt gespaard.

ONDERHOUDSCOMFORT
Zeer goede toegankelijkheid door de inklapbare beschermdoeken aan 
weerszijden. Links: RAMOS 248 InLine; rechts: RAMOS 2870 ISL   

ACCESSOIRES
 ˴  Snelwisselsysteem voor de 
messen voor InLine-modellen

 ˴ Zwadgeleider 
 ˴  Extra zwadschijf  
voor ISL-modellen
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Tandwielaandrijving 
 zonder binnenschoen 
Specialisten voor extreme omstandigheden.

 ˴ Werkbreedte 2,42–3,18 m
 ˴ Alle aandrijfelementen lopen in een oliebad
 ˴  Elastische V-riemaandrijving met automatische V-riemspanning 
spaart de maaier

 ˴  Maaibalk standaard met steenbeveiliging en groot, gehard ijzer 
voor een lange levensduur 

 ˴  Voor veeleisende toepassingen
 ˴ Snelwisselsysteem voor de messen standaard

RAMOS  2460  ISL
RAMOS  2870  ISL
RAMOS  3280  ISL
zonder binnenschoen
FELLA-schijvenmaaiers van de ISL-serie hebben geen binnenschoen en 
zijn speciaal ontworpen voor zeer moeilijk terrein. Vooral op extreme 
hellingen wordt bij maaiers zonder binnenschoen het opschuiven van 
voer voorkomen. Zo wordt er ook onder extreme oogstomstandigheden 
een optimale gewasstroom en een zuiver maaibeeld verkregen.

BESCHERMING TEGEN 
 BOTSSCHADE
De veerbelaste obstakelbevei-
liging biedt een betrouwbare 
bescherming bij obstakels.

IN STAAT ZICH AAN TE 
 PASSEN
Verstelbare trekstangpennen 
maken aanpassing mogelijk 
aan verschillende tractoren en 
bandmaten.

ISL – ZONDER BINNENSCHOEN
De aandrijving van boven af direct 
naar de eerste maaischijf maakt 
probleemloos maaien op hellin-
gen mogelijk.

EXACTE SNEDE
De extreem vlakke maaibalk met 
paarsgewijs draaiende maaischij-
ven zorgt voor een zuiver maai-
beeld – ook bij laag maaien.



**
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Compacte haakse tandwieloverbrenging 
Ophanging aan de zijkant 
Op alles voorbereid.  

 ˴ Werkbreedte 2,05-3,50 m
 ˴ Maaier voor de gemiddelde vermogensklasse
 ˴ Stabiel draagframe
 ˴ Mechanische veerontlasting van de maaibalk
 ˴ Zeer goede toegankelijkheid door de inklapbare beschermdoeken aan weerszijden
 ˴ Ophanging aan de zijkant – bodemvolging naar beneden mogelijk

RAMOS 210
RAMOS 270
RAMOS 320
RAMOS 350
Driepuntsaanbouw achter, opzij
Deze modellen zijn aan de zijkant opgehangen achtermaaiers van de 
gemiddelde vermogensklasse en leverbaar in verschillende versies. Ty-
pische kenmerken van de machines zijn de mechanische veerontlasting 
en de robuuste V-riemaandrijving. Een obstakelbeveiliging behoort net 
als de mogelijkheid van spooraanpassing aan de meest uiteenlopende 
tractoren tot de standaarduitrusting.

ZEER BEDIENINGSVRIENDELIJK
Het aanbouwen en afkoppelen van de maaiers is uiterst eenvoudig. De 
geregelde uitlichtkinematica zorgt ervoor dat de maaibalk op de kopak-
ker parallel aan de bodem wordt geheven. De bediening is gemakkelijk 
en gebeurt met een enkelwerkende bedieningsinrichting – de positie 
van het hydraulische driepuntssysteem blijft daarbij onveranderd. Door 
de aan beide kanten ver te openen bescherming is de toegankelijkheid 
bij reinigings- en onderhoudswerkzaamheden optimaal.

ACCESSOIRES
 ˴ Snelwisselsysteem voor de messen ComfortChange 
 ˴  Maaischijf met transportvleugel voor een optimaal transport van 
het voer

 ˴  Extra ijzers voor grotere maaihoogtes en ter bescherming tegen 
slijtage op stenige en zandige grond

 ˴  Twee in hoogte verstelbare steunwielen voor het maaien met 
grotere maaihoogtes

 ˴  Uitbreidingsset driveGUARD®
 ˴  Uitbreidingsset kneuzer

RAMOS 210 KC 
RAMOS 270 KC RAMOS 210 RC
RAMOS 320 KC RAMOS 270 RC
Tandenkneuzer  Rollenkneuzer
Door het gebruik van een kneuzer hebt u sneller de beschikking over 
kwaliteitsvoer, omdat het water sneller uit de planten wordt afgevoerd. 
Vooral bij instabiel weer bespaart u hierdoor veel belangrijke tijd.

Kneuzer
achteraf monteerbaar

BETROUWBAAR AANGEDREVEN
De elastische V-riemaandrijving met 
automatische V-riemspanning vangt 
belastingspieken op en spaart de 
maaier.

BESCHERMING TEGEN BOTSSCHADE
De veerbelaste obstakelbeveiliging 
biedt een betrouwbare bescherming bij 
obstakels

*Accessoire
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GROTE HEFHOOGTE
1  De uitlichtkinematica voorkomt door de grote hef-

hoogte op de kopakker dat de grasnerf beschadigd 
raakt. In combinatie met de ophanging aan de zij-
kant maakt dit een bodemvolging in verticale rich-
ting mogelijk – ideaal bij het maaien op glooiend 
terrein.

COMPACT EN STABIEL
2   De horizontale vergrendeling vlak bij de tractor 

waarborgt een grote transportstabiliteit en een 
stabiele stand – ook op ongelijk terrein.

OPTIMALE GEWASSTROOM
3  De rechter en linker transporttrommel zorgen er-

voor dat het gewas goed wordt geruimd.
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Compacte haakse tandwieloverbrenging  
Middenophanging 
Zwevend maaien.

RAMOS 3060 TL
RAMOS 3570 TL
RAMOS 4080 TL
RAMOS 4590 TL 
Achteraanbouw met TurboLift-systeem
Deze modellen voorzien speciaal in de toenemende behoefte aan 
krachtige achtermaaiers. De in het zwaartepunt opgehangen maaiers 
hebben ondanks hun grote werkbreedte van max. 4,50 meter een zeer 
goede bodemvolging. 

ZWEVEND MAAIEN
Het innovatieve maaibalkontlastingssysteem TurboLift waarborgt door 
de altijd optimale oplegdruk een minimale vervuiling van het voer, zorgt 
ervoor dat de grasnerf wordt gespaard en verbetert de maaikwaliteit in 
slenken en inzinkingen. Bovendien worden machine en tractor door het 

“zwevend maaien” minder belast. Daarnaast vermindert een speciale 
hydraulische compensatiecilinder het slingeren op de kopakker.

 ˴ Werkbreedte 3,00–4,50 m
 ˴ In het midden opgehangen maaier van topkwaliteit
 ˴ Perfecte bodemvolging
 ˴ Altijd optimale oplegdruk
 ˴ Hoge doorvoersnelheid van het voer bij een gering percentage ruwe as
 ˴ Geen beschadiging van de grasnerf
 ˴ Glijdende geleiding in lengte- en dwarsrichting – FELLA-octrooi
 ˴ Geen slingeren van de maaiunit op de kopakker
 ˴ KENNFIXX®-stekker 

ACCESSOIRES
 ˴  Extra ijzers voor grotere maaihoogtes en ter bescherming tegen 
slijtage op stenige en zandige grond

 ˴  Zwadschijf rechts voor een optimale zwadvorming  
bij de TL-modellen

 ˴  Breedspreidinrichting om het drogen te versnellen  
bij de KC-modellen

RAMOS 3060 TL-KC  
RAMOS 3570 TL-KC  RAMOS 3060 TL-RC
Tandenkneuzer   Rollenkneuzer
Door het gebruik van een kneuzer hebt u sneller de beschikking over 
kwaliteitsvoer, omdat het water sneller uit de planten wordt afgevoerd. 
De tandenkneuzer (KC) biedt de mogelijkheid de werkintensiteit door 
verstelling van de tegenkam in een van vier mogelijke standen af te 
stemmen op de heersende gebruiksomstandigheden. Bij de rollenkneu-
zer (RC) kan de aandrukkracht van de rubberen profielelementen wor-
den veranderd. Zo kunt u flexibel inspelen op de meest uiteenlopende 
oogst- en weersomstandigheden.

RAMOS 310 TL-KC  RAMOS 310 TL-RC
Tandenkneuzer   Rollenkneuzer
De in het midden opgehangen maaier heeft een bijzonder stabiel frame 
en een hefarm met een diepliggend scharnierpunt en dus een laag 
zwaartepunt, wat in de transportstand een groot voordeel is. De maai-
balk kan mechanisch naar achteren worden gedraaid, waardoor een 
compacte parkeerstand mogelijk is.
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OPTIMALE GELEIDING VAN DE MAAIBALK
Door de gepatenteerde glijdende geleiding is de 
maaibalk buitengewoon stabiel en wordt deze opti-
maal geleid. Daardoor wordt de hefarm van de maai-
er ontlast en de zeer goede bodemvolging versterkt.

KLAPT PERFECT WEG
Door de obstakelbeveiliging met zwenkaandrijving is 
de maaier optimaal beschermd tegen beschadiging 
door obstakels. De zwenkaandrijving zorgt er boven-
dien voor dat de maaier een zeer grote uitwijkhoek 
heeft en de cardanas niet wordt beschadigd.

TRANSPORTSTAND
1  RAMOS 4080 TL
2   RAMOS 310 TL-KC

ONDERHOUDSCOMFORT
3  De inklapbare beschermdoeken aan weerszijden 

zorgen voor een goede toegankelijkheid en voor 
gewichtsvermindering (RAMOS 4080 TL). 
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RAMOS  
MAAICOMBINATIES



 FELLA RAMOS 2016/2017  35

Slagkracht zonder 
 compromissen.
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Maaicombinatie
Met groot gemak naar grote prestaties.

RAMOS 911 TL 
RAMOS 991 TL
Maaicombinatie met TurboLift
Met de maaicombinaties RAMOS 911 TL en RAMOS 991 TL verlegt  
FELLA de grenzen op het gebied van capaciteit en rendabiliteit. Met 
werkbreedtes van 8,30 m en 9,30 m bewerkt u elk stuk grasland – al 
is dit nog zo groot. Ze verenigen de voordelen van de FELLA-maaibalk 
met compacte haakse tandwieloverbrenging, het TurboLift-systeem 
en de obstakelbeveiliging SafetySwing in één machine. Doordat ze 
bijzonder gemakkelijk te trekken zijn, is voor de basisvariant van de 
RAMOS 911 TL een minimaal vermogen al voldoende om de volledige 
kracht te kunnen benutten. 

RAMOS 911 TL-KC 
RAMOS 991 TL-KC  RAMOS 911 TL-RC
Tandenkneuzer   Rollenkneuzer
Door het gebruik van een kneuzer hebt u sneller de beschikking over 
kwaliteitsvoer, omdat het water sneller uit de planten wordt afgevoerd. 
Vooral bij instabiel weer bespaart u hierdoor veel belangrijke tijd.

 ˴ Werkbreedtes 8,30 m en 9,30 m
 ˴ Tandenkneuzer en rollenkneuzer (alleen voor de RAMOS 911 TL)
 ˴ Tandenkneuzer met dwarstransportband mogelijk
 ˴ Kneuzer bijzonder gemakkelijk aan te bouwen en af te koppelen
 ˴ Eigen olievoorziening voor transportbandvariant – geen oliekoeler nodig
 ˴ Getrokken ophanging van de maaibalk – trekken gaat gemakkelijker dan schuiven
 ˴ Geen slingeren van de maaiunit op de kopakker

ACCESSOIRES
 ˴  Extra ijzers ter bescherming tegen slijtage en voor grotere 
maaihoogtes

 ˴  Maaischijven met transportvleugel voor een optimaal transport van 
het voer naar de kneuzer

 ˴ Zwadschijf voor gebruik zonder kneuzer
 ˴  Elektrohydraulische besturing voor externe load-sensing-
aansluitingen

RAMOS 991 TL-KCB
Tandenkneuzer en dwarstransportband
De tandenkneuzer kan worden gecombineerd met een dwarstransport-
band. Buitengewoon gebruiksvriendelijk zijn de traploos instelbare 
snelheid en de mogelijkheid van in- en uitschakeling tijdens het rijden. 
Het extra gewicht van de transportbanden is geringer dan bij veel 
soortgelijke producten – zelfs bij de meest complete uitvoering van de  
RAMOS 991 TL-KCB is het benodigde vermogen gering.

ZORGVULDIG NEERGELATEN  
EN GEHEVEN
De centreerveren van de maaiunits zor-
gen dat deze parallel aan de bodem wor-
den neergelaten en geheven. Zo wordt de 
grasnerf gespaard en de vervuiling van het 
voer verminderd.
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IN EVENWICHT
De in het zwaartepunt opgehangen 
maaiunit ontlast de hefarmen en 
zorgt voor een zeer goede bodemvol-
ging en gelijkmatige oplegdruk.

1   RAMOS 991 TL-KCB enkelzwadaflegging

PERFECT VOORWERK
2    De dwarstransportbanden maken een maximale flexibiliteit bij de 

zwadaflegging mogelijk. Zo kunnen er één, twee of drie zwaden wor-
den afgelegd – altijd passend voor de machines die volgen.

GROTE CAPACITEIT MET LICHTE TRACTOREN
3  RAMOS 911 TL
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RAMOS 8312 TL-KCB
RAMOS 9314 TL-KCB 
ISOBUS-combinatie met TurboLift, tandenkneuzer  
en transportband

RAMOS 8312 TL-RCB
ISOBUS-combinatie met TurboLift, rollenkneuzer en transportband
Geperfectioneerde machinetechnologie gepaard met de modernste 
ISOBUS-werktuigbesturing – dat onderscheidt de FELLA-maaicombi-
natie met transportband. De werkbreedtes van 8,30 m en 9,30 m ma-
ken een efficiënte verwerking van grote hoeveelheden voer mogelijk. 

De getrokken ophanging van de maaiers zorgt ervoor dat het groenvoer 
zo wordt gemaaid, dat de bodem wordt gespaard en ook het brandstof-
verbruik laag is. Dat maakt de maaicombinaties economisch bijzonder 
interessant.

ZORGVULDIG NEERGELATEN  
EN GEHEVEN
De centreerveren van de maai-
units zorgen dat deze parallel aan 
de bodem worden neergelaten en 
geheven. Zo wordt de grasnerf ge-
spaard en de vervuiling van het voer 
verminderd.

COMPACT TRANSPORT
Lage ligging van het scharnierpunt 
van de draagarm van de maaiunit, 
waardoor ook het zwaartepunt van 
de maaier laag ligt en de maaier in de 
transportstand compact en laag is

 ˴ Werkbreedtes 8,30 m en 9,30 m
 ˴ Bediening van alle maaierfuncties door middel van ISOBUS-besturing
 ˴ Toerentalbewaking
 ˴ Diepe transportband met geïntegreerde hydraulische sideshift beMOVE
 ˴ Afleg van één, twee of drie zwaden met afzonderlijk hefbare transportbanden
 ˴ Getrokken ophanging van de maaibalk – trekken gaat gemakkelijker dan duwen
 ˴ Geen slingeren van de maaiunit op de kopakker
 ˴ Uitbreidingsset voor niet ISOBUS-compatibele trekkers verkrijgbaar

Maaicombinatie  
met ISOBUS  
Voor de hoogste eisen.

ACCESSOIRES
 ˴  Tractor-uitbreidingsset ISOBUS voor de bediening en programmering 
van alle maaierfuncties via terminal en joystick

 ˴ Toerentalbewaking voor frontmaaier

 ˴ Gesloten bak voor voerafgifte zonder verliezen  
 (KC-modellen)

Actieve opleg- 
drukregeling
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ISOBUS –  
EENVOUDIGE EN VEILIGE BEDIENING
Met de ISOBUS-werktuigbesturing heeft de bestuur-
der via de tractorterminal altijd alle belangrijke ma-
chineparameters in zicht. Dat betekent een optimale 
ergonomie en een maximale ontlasting voor de be-
stuurder. 

Alle maaierfuncties, zoals het heffen van een enkele 
rotor, het in- en uitschakelen van de transportband 
en de hellingfunctie kunnen worden bediend met de 
terminal en desgewenst worden geprogrammeerd 
op de rijhendel of joystick. 

Een computerondersteunde automatische klapfunc-
tie met hydraulische transportbeveiliging maakt een 
comfortabele omschakeling naar de transportstand 
mogelijk en beschermt bovendien de aandrijflijn van 
de machine tegen beschadigingen.

Het toerental wordt bewaakt met behulp van sen-
soren; zo kan er vanuit de tractor vroegtijdig worden 
gereageerd op een mogelijke overbelasting van de 
aandrijflijn. Het voordeel voor u: maximale benut-
ting van de machine en maximale machineveiligheid 
tegelijk.
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PERFECT VOORWERK
De dwarstransportbanden maken een maximale flexibiliteit bij de zwa-
daflegging mogelijk. Zo kunnen er één, twee of drie zwaden worden af-
gelegd – altijd passend voor de machines die volgen.

AAN DE LOPENDE BAND
Dankzij de grote afmetingen van de banden en de manier waar-
op ze zijn aangebracht, is het risico van verstoppingen minimaal. 
Daardoor worden stilstandtijden voorkomen – ook bij grote hoe-
veelheden voer en bij permanent gebruik.
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ACTIEVE OPLEGDRUKREGELING
De ISOBUS-maaiers zijn behalve met het Turbo-
Lift-systeem ook uitgerust met een actieve opleg-
drukregeling, die gemakkelijk met de ISOBUS-ter-
minal kan worden bestuurd. Zelfs bij een extreem 
golvende ondergrond en variërende rijsnelheden 
blijft de oplegdruk altijd constant. Het “intelligente” 
systeem waarborgt niet alleen dat de grasnerf zoveel 
mogelijk wordt gespaard, maar verkleint ook het ri-
sico van beschadigingen en zorgt er bovendien voor 
dat de maaier minder slijt.

AUTOMATISERING MET VOORDELEN
Doordat de frontmaaier is verbonden met de units achter,  
is een volledige automatisering van de arbeidsprocessen 
mogelijk. Uren- en hectaretellers met geïntegreerde 
deelbreedte-uitschakeling kunnen door loonbedrijven 
worden gebruikt voor het uitwisselen van gegevens en 
voor controledoeleinden.

DIEPE BAND MET GEÏNTEGREERDE HYDRAULI-
SCHE SIDESHIFT BEMOVE
Voor de FELLA-maaicombinaties hebben onze 
ingenieurs een bijzonder diepe transportband 
(940 x 2.700 mm) ontwikkeld waarmee grotere hoe-
veelheden voer probleemloos kunnen worden ver-
werkt en er voortdurend kan worden gereden op een 
hoge werksnelheid. De hydraulische sideshift beMO-
VE en de snelheidsinstelling van de transportband 
maken het mogelijk de zwadbreedte van de maaier 
voortdurend optimaal en gemakkelijk vanuit de trac-
tor aan te passen aan de gebruiksomstandigheden 
en aan de machines waarmee het voer vervolgens 
wordt opgeraapt.
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Optimaal voor elkaar gebracht.
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RAMOS 
GETROKKEN  
MAAIERS
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Getrokken met  
transportonderstel
Gemakkelijk te bedienen en flexibel.

RAMOS 3575 TRANS-KC 
Transportonderstel met tandenkneuzer

RAMOS 3575 TRANS-RC
Transportonderstel met rollenkneuzer
Deze machine overtuigt door zijn eigenschappen op het gebied van 
flexibiliteit en wendbaarheid. Zo voorkomt de grote bewegingsvrij-
heid van de maaiunit in de werkstand van maximaal 400 mm op een 
betrouwbare manier dat de machine op sterk golvend terrein op de 
bodem komt te rusten of in de grasnerf steekt. Bovendien wordt de 
maaiunit door middel van instelbare veerpakketten ontlast, waardoor 
de oplegdruk wordt aangepast aan de gebruiksomstandigheden. De 
RAMOS 3575 Trans is zowel leverbaar met een tandenkneuzer als met 
een rollenkneuzer. Bij de tandenkneuzer (KC) kan de intensiteit gereed-
schapsloos worden versteld, wat een maximale flexibiliteit bij de meest 
uiteenlopende weersomstandigheden mogelijk maakt. De variant met 
rollenkneuzer (RC) is optioneel verkrijgbaar met duo-aandrijving: hier-
door is de gewasstroom gewaarborgd en zijn de kneusresultaten excel-
lent – ook bij grote hoeveelheden voer.

 ˴ Werkbreedte 3,50 m
 ˴ Varianten met tanden- (KC) en rollenkneuzer (RC) leverbaar
 ˴ In het midden bevestigde dissel
 ˴ Grote bewegingsvrijheid van de maaiunit in de werkstand
 ˴  Grote bodemvrijheid 
 ˴ Maximale gebruiksvriendelijkheid
 ˴  Gelijkmatige krachtoverbrenging door een robuuste zwenkaandrijving – 
weinig slijtage en een lange levensduur

 ˴ KENNFIXX®-stekker

ACCESSOIRES
 ˴  Snelwisselsysteem voor de messen ComfortChange 
 ˴  Zwadverplaatser voor het naar links en rechts verplaatsen van het 
zwad bij gebruik van de machine in twee richtingen (RC)

 ˴  Breedspreidinrichting om het drogen te versnellen bij de KC-
modellen

 ˴  Maaischijf met transportvleugel voor een optimaal transport van 
het voer naar de kneuzer

 ˴  Extra ijzers voor grotere maaihoogtes en ter bescherming tegen 
slijtage op stenige en zandige grond

ONDERHOUDSCOMFORT
Doordat de beschermdoeken aan 
de voorkant opklapbaar zijn, is de 
maaibalk gemakkelijk toeganke-
lijk.

KRACHTIG
De robuuste zwenkaandrijvingen 
zorgen voor een optimale krachto-
verbrenging: de cardanassen wor-
den ook bij het nemen van krappe 
bochten niet gebogen en de slijtage 
wordt tot een minimum beperkt.

PERFECT INGESTELD
De traploze maaihoogteverstel-
ling maakt een snelle en optimale 
aanpassing van de maaihoogte aan 
de meest uiteenlopende gebruiks-
omstandigheden mogelijk.
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ALLES IN ZICHT
1   De machines zijn vanuit de tractor goed zichtbaar.

GROOT WERKGEBIED
2   De in het midden aangestuurde dissel van deze maaiers kan rechts 

en links achter de tractor worden gedraaid – een enorm voordeel bij 
liggend voer.

VER OMHOOG
3   De clou van de robuuste maaier is de hoge hefhoogte op de kopakker 

van maximaal 600 mm. Dit maakt een enorm grote bodemvrijheid bij 
het rijden over de zwaden heen mogelijk.

VERBAZINGWEKKEND HANDIG
In de geïntegreerde gereedschapsbox hebt u het 
in geval van schade benodigde gereedschap (bijv. 
een driveGUARD-sleutel) snel bij de hand; dure 
stilstandtijden kunnen zo worden vermeden.
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Getrokken met  
transportonderstel 
Eenvoudig in het gebruik, enorm wendbaar.

 ˴ Werkbreedte 3,00 m
 ˴ In het midden bevestigde dissel
 ˴ Tanden- of rollenkneuzer
 ˴ Zeer goede bodemvolging
 ˴ Traploze maaihoogteverstelling
 ˴  Gelijkmatige krachtoverbrenging door een robuuste 
zwenkaandrijving – weinig slijtage en een lange levensduur

 ˴ KENNFIXX®-stekker
 ˴ Transportsnelheid tot 40 km/uur (landspecifiek)

RAMOS 313 TRANS-KC
Transportonderstel met tandenkneuzer

RAMOS 313 TRANS-RC 
Transportonderstel met rollenkneuzer
De machine onderscheidt zich vooral door zijn gebruiksgemak en enor-
me wendbaarheid. De maaier kan zowel rechts als links achter de trac-
tor worden gezwenkt. Door de robuuste zwenkaandrijving vindt in elke 
werksituatie een gelijkmatige krachtoverbrenging plaats, zonder knik-
ken van de cardanas. De werkhoogte wordt traploos en comfortabel in-
gesteld met een centrale kruk. Bovendien kunt u de oplegdruk van de 
maaier optimaal aanpassen aan uw voorwaarden. Met een transport-
snelheid tot max. 40 km//uur (landspecifiek) verloopt het transport 
snel en eenvoudig. 

ACCESSOIRES
 ˴ Snelwisselsysteem voor de messen ComfortChange 
 ˴  Zwadverplaatser voor het naar links en rechts verplaatsen van het 
zwad bij gebruik van de machine in twee richtingen

 ˴  Grote banden 11.5/80–15.3 voor een geringe bodemdruk bij 
ondergronden met minder draagvermogen

TREKKEN GAAT GEMAKKELIJKER DAN DUWEN
Geringe bodemdruk en brandstofverbruik door het ver 
naar voren gelegen trekpunt van de veerophanging.

VER OMHOOG
De hefhoogte van 435 mm maakt het gemakkelijker om over zwaden 
heen te rijden.

ZEER GOEDE BODEMVOLGING
De houder van de maaibalk is aangebracht aan de uiterste punten van 
het stabiele draagframe. In combinatie met de parallelle aanpassing 
van de maaiunit aan oneffenheden in de bodem zorgt dit ervoor dat 
insteken in de grasnerf op een betrouwbare manier wordt voorkomen.
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Getrokken en  
halfgedragen 
Exclusief bij FELLA

 ˴ Werkbreedtes 3,00 m en 4,00 m
 ˴ Tanden- of rollenkneuzer mogelijk
 ˴ Breed op het veld, smal op de weg
 ˴ Obstakelbeveiliging zwenkt 90° achter de tractor
 ˴  Grote hefhoogte (435 mm) dankzij de geïntegreerde hydraulische 
cilinder

 ˴ Extra veerontlasting voor een geringe oplegdruk van de maaiunit
 ˴ KENNFIXX®-stekker
 ˴ Transportsnelheid tot 40 km/uur (landspecifiek)

SM 311 TRANS-KC 
SM 401 TRANS-KC
Halfgedragen met tandenkneuzer

SM 311 TRANS-RC 
SM 401 TRANS-RC
Halfgedragen met rollenkneuzer
Deze machines overtuigen door hun smalle transportbreedte en des-
ondanks aanzienlijke werkbreedtes. Het gewicht van de machine wordt 
gelijkmatig verdeeld over tractor en loopwiel (ook met kleine tractoren 
zijn er grote maaibreedtes te realiseren). De bevestiging van de maai-
balk aan de uiterste punten van het draagframe zorgt in combinatie 
met de parallelle aanpassing voor een optimale bodemvolging.

ACCESSOIRES
 ˴ Snelwisselsysteem voor de messen ComfortChange 
 ˴  Maaischijf met transportvleugel voor een optimaal transport van 
het voer naar de kneuzer

PERFECT INGESTELD
De werkhoogte kan met de 
traploze maaihoogteverstelling 
centraal worden ingesteld.

TOT AAN DE RAND
1   Met de standaard ingebouwde randmaai-inrichting (waardoor de 

maaier 25° schuin staat) wordt het gewas naar binnen getranspor-
teerd, zodat voerverlies bij het aanmaaien en het wegglijden van de 
machine in aangrenzende sloten op een betrouwbare manier wordt 
voorkomen.

COMPACT EN SNEL VAN VELD NAAR VELD
2    Omschakeling naar de buitengewoon smalle transportstand is ge-

makkelijk vanuit de tractor uitvoerbaar. Met een transportsnelheid 
tot maximaal 40 km/uur (landspecifiek) kan er snel en gemakkelijk 
van het ene veld naar het volgende worden gereden.
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Sneller droog.
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TAURUS 
TANDENKNEUZERS VOOR 
DRIEPUNTSAANBOUW
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Tandenkneuzers  
voor driepuntsaanbouw
Sneller naar beter voer.

TAURUS 275 D
TAURUS 285 D 
Driepuntsbok

BIJ UITSTEK GESCHIKT VOOR GEBRUIK OP BERGACHTIG TERREIN
Bij gecombineerd gebruik van een frontmaaier en een van de kneuzers 
voor achteraanbouw TAURUS 275 D en TAURUS 285 D wordt een effi-
ciëntie bereikt die tot nu toe bij de voederoogst in bergachtig gebied 
ongekend was. De optimale gewichtsverdeling leidt ook op moeilijk te 
berijden delen van het veld tot een zeer goede spoorstabiliteit.

VEILIGHEID OP DE HELLING
Het laaggelegen trekpunt met automatische middencentrering bij het 
heffen door middel van telescoopstangen en de extra vergrendeling in 
de coulisseplaat voorkomen botsingen bij het bergafwaarts rijden. Het 
naloopgedrag van de kneuzer is zeer goed. De machine pendelt niet in 
de rijrichting. Bij het heffen op hellingen is een stabiele stand gewaar-
borgd.

 ˴ Opnamebreedte 1,73 m (TAURUS 275 D) en 1,82 m (TAURUS 285 D)
 ˴ Gunstige gewichtsverdeling, ook voor kleine tractoren, door het laaggelegen trekpunt
 ˴ Aanpassing van de intensiteit door verstelling van de tegenkam
 ˴ Super C tanden met tandverliesbeveiliging 

 TAURUS 285 D
 ˴ Zeer grote doorvoersnelheid van het voer door de extra grote rotor
 ˴ Zonder gereedschap verstelbare breedspreidinrichting

ACCESSOIRES
 ˴ Breedspreidinrichting voor de TAURUS 275 D
 ˴ Steunwiel voor een optimale bodemvolging
 ˴  Grote banden voor een optimale rijstabiliteit en een rustige loop  
(TAURUS 285 D)

VERBETERD  
KNEUSEFFECT
De TAURUS 285 D is standaard 
uitgerust met een ribbelplaat in het 
bovenste gedeelte van de kneuzer-
kap. De intensiteit van het kneusef-
fect wordt hierdoor nog verbeterd.

INSTELLING VAN DE INTENSITEIT  
VOOR LOSSE ZWADEN IN  
IEDERE SITUATIE
De kneusintensiteit kan met een 
enkele handgreep worden aangepast 
aan de gebruiksomstandigheden. 
Dit wordt mogelijk gemaakt door de 
in verschillende standen instelbare 
tegenkam.
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BREEDTEVERDELING EENVOUDIG INSTELLEN
Bij de TAURUS 285 D kan het voer naar keuze worden afgelegd over 
de gehele breedte of in een smal zwad. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door de standaard ingebouwde, zonder gereedschap verstelbare breed-
spreidinrichting. U profiteert hierdoor van extra bedieningsgemak. Een 
vergrote rotordiameter maakt bovendien een zeer hoge doorgangssnel-
heid van het voer mogelijk – ook bij grote hoeveelheden.

ONZE LICHTGEWICHT
Voor gebruik in combinatie met 
lichte bergtractoren is de  TAURUS 
275 D precies de juiste  machine. 
Dankzij het geringe gewicht van 
nog geen 400 kgis een mini-
maal vermogen al voldoende om 
de maximale opnamebreedte te 
kunnen benutten – en die be-
draagt maar liefst 1,73 m.
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Technische gegevens 
TANDWIELAANDRIJVING

RAMOS 168 InLine 208 InLine 248 InLine 288 InLine 2460 ISL 2870 ISL 3280 ISL

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 1,66 2,06 2,42 2,82 2,42 2,82 3,18

Transportbreedte ca. m 1,73 1,73 1,73 1,73 1,80 1,80 1,80

Zwadbreedte ca. m 0,90 1,25 1,65 2,00 1,65 2,00 2,50

Transporthoogte ca. m 2,47 2,85 3,23 3,61 3,30 3,70 3,99

Gewicht ca. kg 372 407 437 475 510 550 570

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 22/30 30/41 37/50 44/60 37/50 44/60 51/69

Aanbouw

Driepunts CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT II

Maaiunit

Aantal maaischijven 4 5 6 7 6 7 8

Messen per maaischijf 2 2 2 2 2 2 2

Snelwisselsysteem voor de messen • • • • • • •

Kneuzer – – – – – – –
Hydraulisch systeem en aftakas

Benodigde hydraulische aansluitingen 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW

Toerental aftakas omw/min 540 540 540 540 540 540 540

Aftakas met vrijloopkoppeling • • • • • • •

• Standaard • Accessoire – Niet beschikbaar
* Mechanisch standaard, hydraulisch optioneel

1 Alleen noodzakelijk bij optionele hydraulische sideshift
2  Bij de optie “elektrohydraulische besturing” bedraagt het aantal  
bedieningsinrichtingen 1 x  load-sensing-aansluiting

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.

TYPEAANDUIDINGEN EN AFKORTINGEN:
 ˴ FK:  frontaanbouw – compacte bok 
 ˴ FP: frontaanbouw – pendelbok
 ˴ FP-K: korte frontaanbouw – pendelbok
 ˴ FZ: getrokken bok voor
 ˴ TL:  TurboLift-systeem

 ˴ Trans transportonderstel 
 ˴ B: band
 ˴ SL:  aangedreven zwadaflegger
 ˴ KC: tandenkneuzer 

 ˴ RC: rollenkneuzer
 ˴ InLine: met binnenschoen
 ˴ ISL: zonder binnenschoen
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RAMOS 168 InLine 208 InLine 248 InLine 288 InLine 2460 ISL 2870 ISL 3280 ISL

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 1,66 2,06 2,42 2,82 2,42 2,82 3,18

Transportbreedte ca. m 1,73 1,73 1,73 1,73 1,80 1,80 1,80

Zwadbreedte ca. m 0,90 1,25 1,65 2,00 1,65 2,00 2,50

Transporthoogte ca. m 2,47 2,85 3,23 3,61 3,30 3,70 3,99

Gewicht ca. kg 372 407 437 475 510 550 570

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 22/30 30/41 37/50 44/60 37/50 44/60 51/69

Aanbouw

Driepunts CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT I + II CAT II

Maaiunit

Aantal maaischijven 4 5 6 7 6 7 8

Messen per maaischijf 2 2 2 2 2 2 2

Snelwisselsysteem voor de messen • • • • • • •

Kneuzer – – – – – – –
Hydraulisch systeem en aftakas

Benodigde hydraulische aansluitingen 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW 1 x EW

Toerental aftakas omw/min 540 540 540 540 540 540 540

Aftakas met vrijloopkoppeling • • • • • • •

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.
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• Standaard • Accessoire – niet beschikbaar
* Mechanisch standaard, hydraulisch optioneel

1 alleen noodzakelijk bij optionele hydraulische sideshift
2  Bij de optie “elektrohydraulische besturing” bedraagt het aantal  
bedieningsinrichtingen 1 x  load-sensing-aansluiting

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.

RAMOS 210 FK 210 FK-S 260 FK 260 FP 260 FP-S 310 FP 310 FP-K 310 FP-SL 310 FP-KC 310 FP-RC 310 FZ 310 FZ-KC 310 FZ-RC 210

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 2,05 2,05 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,05

Transportbreedte ca. m 2,08 2,08 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,13

Zwadbreedte ca. m 1,10 1,10 1,35 1,35 1,35 2,00 2,00 < 1,10 1,45–2,20 1,55–1,90 2,00 1,45–2,20 1,55–1,90 1,10

Transporthoogte ca. m - - - - - - - - - - - - - 2,47

Transportlengte ca. m 1,13 1,18 1,29 1,21 1,21 1,49 1,25 1,49 1,58 1,52 1,85 1,87 1,81 -
Gewicht ca. kg 369 373 410 474 504 734 694 854 954 1.006 930 1.150 1.202 612

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 19/26 19/26 22/30 28/38 28/38 55/75 55/75 55/75 66/90 64/87 55/75 66/90 64/87 36/49

Aanbouw

Driepunts CAT I CAT I CAT I CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II

Tweepunts-trekstangen - - - - - - - - - - - - - -
Maaiunit

Maaischijven 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4

Messen per maaischijf 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Snelwisselsysteem voor de messen/ 
ComfortChange • • - - - • • • • • • • • •

Kneuzer - - - - - - - - KC RC - KC RC • KC/RC

Dwarstransportband - - - - - - - - - - - - - -
Sideshift hydraulisch - •* - - • - - - - - •* •* •* -
driveGUARD® • • • - - • • • • • • • • •

Hydraulisch systeem en aftakas

Benodigde hydraulische aansluitingen - - - - - - - - - - 1 x EW
 1 x DW1

1 x EW
 1 x DW1

1 x EW 
1 x DW1 1 x EW

Toerental aftakas omw/min 540/1.000 540/1.000 540/1.000 540/1.000 540/1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 540

Verlichting en banden

Elektrische verlichting - - - - - - - - - - - - - -
Waarschuwingsborden - - - - - - - - - - - - - -
Transportwiel - - - - - - - - - - - - - -

Technische gegevens
COMPACTE HAAKSE TANDWIELOVERBRENGING

TYPEAANDUIDINGEN EN AFKORTINGEN:
 ˴ FK:  frontaanbouw – compacte bok 
 ˴ FP: frontaanbouw – pendelbok
 ˴ FP-K: korte frontaanbouw – pendelbok
 ˴ FZ: getrokken bok voor
 ˴ TL:  TurboLift-systeem

 ˴ Trans transportonderstel 
 ˴ B: band
 ˴ SL:  aangedreven zwadaflegger
 ˴ KC: tandenkneuzer 

 ˴ RC: rollenkneuzer
 ˴ InLine: met binnenschoen
 ˴ ISL: zonder binnenschoen



driveGUARD®

ComfortChange

TurboLift

SafetySwing
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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.

RAMOS 210 FK 210 FK-S 260 FK 260 FP 260 FP-S 310 FP 310 FP-K 310 FP-SL 310 FP-KC 310 FP-RC 310 FZ 310 FZ-KC 310 FZ-RC 210

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 2,05 2,05 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,05

Transportbreedte ca. m 2,08 2,08 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,13

Zwadbreedte ca. m 1,10 1,10 1,35 1,35 1,35 2,00 2,00 < 1,10 1,45–2,20 1,55–1,90 2,00 1,45–2,20 1,55–1,90 1,10

Transporthoogte ca. m - - - - - - - - - - - - - 2,47

Transportlengte ca. m 1,13 1,18 1,29 1,21 1,21 1,49 1,25 1,49 1,58 1,52 1,85 1,87 1,81 -
Gewicht ca. kg 369 373 410 474 504 734 694 854 954 1.006 930 1.150 1.202 612

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 19/26 19/26 22/30 28/38 28/38 55/75 55/75 55/75 66/90 64/87 55/75 66/90 64/87 36/49

Aanbouw

Driepunts CAT I CAT I CAT I CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II

Tweepunts-trekstangen - - - - - - - - - - - - - -
Maaiunit

Maaischijven 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4

Messen per maaischijf 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Snelwisselsysteem voor de messen/ 
ComfortChange • • - - - • • • • • • • • •

Kneuzer - - - - - - - - KC RC - KC RC • KC/RC

Dwarstransportband - - - - - - - - - - - - - -
Sideshift hydraulisch - •* - - • - - - - - •* •* •* -
driveGUARD® • • • - - • • • • • • • • •

Hydraulisch systeem en aftakas

Benodigde hydraulische aansluitingen - - - - - - - - - - 1 x EW
 1 x DW1

1 x EW
 1 x DW1

1 x EW 
1 x DW1 1 x EW

Toerental aftakas omw/min 540/1.000 540/1.000 540/1.000 540/1.000 540/1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 540

Verlichting en banden

Elektrische verlichting - - - - - - - - - - - - - -
Waarschuwingsborden - - - - - - - - - - - - - -
Transportwiel - - - - - - - - - - - - - -
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• Standaard • Accessoire – niet beschikbaar
* Mechanisch standaard, hydraulisch optioneel

1 alleen noodzakelijk bij optionele hydraulische sideshift
2  Bij de optie “elektrohydraulische besturing” bedraagt het aantal  
bedieningsinrichtingen 1 x  load-sensing-aansluiting

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.

RAMOS 270 320 350 3060 TL 3060 TL-KC 3060 TL-RC 3570 TL 3570 TL-KC 4080 TL 4590 TL 310 TL-KC 310 TL-RC 911 TL 911 TL-KC 911 TL-RC

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 2,55 3,00 3,50 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50 4,00 4,50 3,00 3,00 8,30 8,30 8,30

Transportbreedte ca. m 2,13 2,13 2,13 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 1,92 1,92 2,78 2,78 2,78

Zwadbreedte ca. m 1,60 1,80 2,30 2,30 1,20–2,30 1,20–1,90 2,80 1,60–3,25 3,30 3,80 1,45–2,25 1,55–1,90 2 x 2,00 2 x 1,45 - 2,25 2 x 1,55 - 1,90

Transporthoogte ca. m 2,95 3,43 3,91 - - - - - - - 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73

Transportlengte ca. m - - - 4,65 4,65 4,65 5,15 5,15 5,60 6,10 - - - - -
Gewicht ca. kg 630 724 798 875 1.150 1.210 950 1.280 980 1.100 1.228 1.264 1.966 2.410 2.508

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 40/54 45/61 50/68 55/75 63/86 61/83 65/88 74/101 72/99 84/115 63/86 63/86 110/150 132/180 128/175

Aanbouw

Driepunts CAT II CAT II CAT II CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III

Tweepunts-trekstangen - - - - - - - - - - - - - - -
Maaiunit

Maaischijven 5 6 7 6 6 6 7 7 8 9 6 6 2 x 6 2 x 6 2 x 6

Messen per maaischijf 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Snelwisselsysteem voor de messen/ 
ComfortChange • • • • • • • • • • • • • • •

Kneuzer • KC/RC • KC - - KC RC - KC - - KC RC • KC RC

Dwarstransportband - - - - - - - - - - - - • • -

Sideshift hydraulisch - - - - - - - - - - - - - - -
driveGUARD® • • • • • • • • • • • • • • •

Hydraulisch systeem en aftakas

Benodigde hydraulische aansluitingen 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

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

2 x EW,  
1 x DW2

2 x EW,  
1 x DW2

2 x EW,  
1 x DW2

Toerental aftakas omw/min 540 540 540 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Verlichting en banden

Elektrische verlichting - - - • • • • • • • • • • • •

Waarschuwingsborden - - - • • • • • • • • • • • •

Transportwiel - - - - - - - - - - - - - - -

Technische gegevens
COMPACTE HAAKSE TANDWIELOVERBRENGING

TYPEAANDUIDINGEN EN AFKORTINGEN:
 ˴ FK:  frontaanbouw – compacte bok 
 ˴ FP: frontaanbouw – pendelbok
 ˴ FP-K: korte frontaanbouw – pendelbok
 ˴ FZ: getrokken bok voor
 ˴ TL:  TurboLift-systeem

 ˴ Trans transportonderstel 
 ˴ B: band
 ˴ SL:  aangedreven zwadaflegger
 ˴ KC: tandenkneuzer 

 ˴ RC: rollenkneuzer
 ˴ InLine: met binnenschoen
 ˴ ISL: zonder binnenschoen
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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.

RAMOS 270 320 350 3060 TL 3060 TL-KC 3060 TL-RC 3570 TL 3570 TL-KC 4080 TL 4590 TL 310 TL-KC 310 TL-RC 911 TL 911 TL-KC 911 TL-RC

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 2,55 3,00 3,50 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50 4,00 4,50 3,00 3,00 8,30 8,30 8,30

Transportbreedte ca. m 2,13 2,13 2,13 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 1,92 1,92 2,78 2,78 2,78

Zwadbreedte ca. m 1,60 1,80 2,30 2,30 1,20–2,30 1,20–1,90 2,80 1,60–3,25 3,30 3,80 1,45–2,25 1,55–1,90 2 x 2,00 2 x 1,45 - 2,25 2 x 1,55 - 1,90

Transporthoogte ca. m 2,95 3,43 3,91 - - - - - - - 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73

Transportlengte ca. m - - - 4,65 4,65 4,65 5,15 5,15 5,60 6,10 - - - - -
Gewicht ca. kg 630 724 798 875 1.150 1.210 950 1.280 980 1.100 1.228 1.264 1.966 2.410 2.508

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 40/54 45/61 50/68 55/75 63/86 61/83 65/88 74/101 72/99 84/115 63/86 63/86 110/150 132/180 128/175

Aanbouw

Driepunts CAT II CAT II CAT II CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III

Tweepunts-trekstangen - - - - - - - - - - - - - - -
Maaiunit

Maaischijven 5 6 7 6 6 6 7 7 8 9 6 6 2 x 6 2 x 6 2 x 6

Messen per maaischijf 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Snelwisselsysteem voor de messen/ 
ComfortChange • • • • • • • • • • • • • • •

Kneuzer • KC/RC • KC - - KC RC - KC - - KC RC • KC RC

Dwarstransportband - - - - - - - - - - - - • • -

Sideshift hydraulisch - - - - - - - - - - - - - - -
driveGUARD® • • • • • • • • • • • • • • •

Hydraulisch systeem en aftakas

Benodigde hydraulische aansluitingen 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

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

2 x EW,  
1 x DW2

2 x EW,  
1 x DW2

2 x EW,  
1 x DW2

Toerental aftakas omw/min 540 540 540 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Verlichting en banden

Elektrische verlichting - - - • • • • • • • • • • • •

Waarschuwingsborden - - - • • • • • • • • • • • •

Transportwiel - - - - - - - - - - - - - - -
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• Standaard • Accessoire – niet beschikbaar
* Mechanisch standaard, hydraulisch optioneel

1 alleen noodzakelijk bij optionele hydraulische sideshift
2  Bij de optie “elektrohydraulische besturing” bedraagt het aantal  
bedieningsinrichtingen 1 x  load-sensing-aansluiting

RAMOS 991 TL 991 TL-KC 991 TL-KCB 8312 TL-KCB 8312 TL-RCB 9314 TL-KCB 313 Trans-KC 313 Trans-RC 3575 Trans-KC 3575 Trans-RC 311 Trans-KC 311 Trans-RC 401 Trans-KC 401 Trans-RC

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 9,30 9,30 9,30 8,30 8,30 9,30 3,00 3,00 3,50 3,50 3,00 3,00 4,00 4,00

Transportbreedte ca. m 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 3,00 3,00 3,50 3,50 1,95 1,95 1,95 1,95

Zwadbreedte ca. m 2 x 2,50 2 x 1,85 - 3,25 2 x 2,20–2,50 2 x 1,80–2,60 2 x 1,80–2,60 2 x 1,80–3,00 0,90–2,25 1,55–1,90 1,20–2,60 1,20–2,60 1,45–2,25 1,55–1,90 2 x 0,50 - 1,25 2 x 0,60 - 0,95

Transporthoogte ca. m 3,90 3,90 3,90 3,73 3,73 3,90 - - - - - - - -
Transportlengte ca. m - - - - - - 7,00 7,00 7,32 7,65 6,70 6,70 7,45 7,45

Gewicht ca. kg 2.120 2.830 3.200 3.250 3.300 3.450 1.945 1.962 2.560 2.527 1.678 1.730 1.928 1.988

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 130/175 155/200 168/228 145/200 141/182 168/228 66/90 66/90 88/120 88/120 66/90 66/90 85/115 88/120

Aanbouw

Driepunts CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III - - - - - - - -
Tweepunts-trekstangen - - - - - - CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II

Maaiunit

Maaischijven 2 x 7 2 x 7 2 x 7 2 x 6 2 x 6 2 x 7 6 6 7 7 6 6 8 8

Messen per maaischijf 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Snelwisselsysteem voor de messen/ 
ComfortChange • • • • • • • • • • • • • •

Kneuzer • KC KC KC RC KC KC RC KC RC KC RC KC RC

Dwarstransportband • - • • • • - - - - - - - -
Sideshift hydraulisch - - - • • • - - - - - - - -
driveGUARD® • • • • • • • • • • • • • •

Hydraulisch systeem en aftakas

Benodigde hydraulische aansluitingen 2 x EW,  
1 x DW2

2 x EW,  
1 x DW2 4 x EW, 1 x DW2 1 x load  

sensing
1 x load  
sensing

1 x load  
sensing

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

Toerental aftakas omw/min 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 540/1.000 540/1.000 540 /1.000 540 /1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Verlichting en banden

Elektrische verlichting • • • • • • • • • • • • • •

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

Transportwiel - - - - - - 10.0/75 - 15.3 10.0/75 - 15.3 300/80-15.3 300/80-15.3 10.0/75 - 15.3 10.0/75 - 15.3 10.0/75 - 15.3 10.0/75 - 15.3

Technische gegevens
COMPACTE HAAKSE TANDWIELOVERBRENGING

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.

TYPEAANDUIDINGEN EN AFKORTINGEN:
 ˴ FK:  frontaanbouw – compacte bok 
 ˴ FP: frontaanbouw – pendelbok
 ˴ FP-K: korte frontaanbouw – pendelbok
 ˴ FZ: getrokken bok voor
 ˴ TL:  TurboLift-systeem

 ˴ Trans transportonderstel 
 ˴ B: band
 ˴ SL:  aangedreven zwadaflegger
 ˴ KC: tandenkneuzer 

 ˴ RC: rollenkneuzer
 ˴ InLine: met binnenschoen
 ˴ ISL: zonder binnenschoen
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RAMOS 991 TL 991 TL-KC 991 TL-KCB 8312 TL-KCB 8312 TL-RCB 9314 TL-KCB 313 Trans-KC 313 Trans-RC 3575 Trans-KC 3575 Trans-RC 311 Trans-KC 311 Trans-RC 401 Trans-KC 401 Trans-RC

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 9,30 9,30 9,30 8,30 8,30 9,30 3,00 3,00 3,50 3,50 3,00 3,00 4,00 4,00

Transportbreedte ca. m 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 3,00 3,00 3,50 3,50 1,95 1,95 1,95 1,95

Zwadbreedte ca. m 2 x 2,50 2 x 1,85 - 3,25 2 x 2,20–2,50 2 x 1,80–2,60 2 x 1,80–2,60 2 x 1,80–3,00 0,90–2,25 1,55–1,90 1,20–2,60 1,20–2,60 1,45–2,25 1,55–1,90 2 x 0,50 - 1,25 2 x 0,60 - 0,95

Transporthoogte ca. m 3,90 3,90 3,90 3,73 3,73 3,90 - - - - - - - -
Transportlengte ca. m - - - - - - 7,00 7,00 7,32 7,65 6,70 6,70 7,45 7,45

Gewicht ca. kg 2.120 2.830 3.200 3.250 3.300 3.450 1.945 1.962 2.560 2.527 1.678 1.730 1.928 1.988

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 130/175 155/200 168/228 145/200 141/182 168/228 66/90 66/90 88/120 88/120 66/90 66/90 85/115 88/120

Aanbouw

Driepunts CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III CAT II + III - - - - - - - -
Tweepunts-trekstangen - - - - - - CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II

Maaiunit

Maaischijven 2 x 7 2 x 7 2 x 7 2 x 6 2 x 6 2 x 7 6 6 7 7 6 6 8 8

Messen per maaischijf 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Snelwisselsysteem voor de messen/ 
ComfortChange • • • • • • • • • • • • • •

Kneuzer • KC KC KC RC KC KC RC KC RC KC RC KC RC

Dwarstransportband • - • • • • - - - - - - - -
Sideshift hydraulisch - - - • • • - - - - - - - -
driveGUARD® • • • • • • • • • • • • • •

Hydraulisch systeem en aftakas

Benodigde hydraulische aansluitingen 2 x EW,  
1 x DW2

2 x EW,  
1 x DW2 4 x EW, 1 x DW2 1 x load  

sensing
1 x load  
sensing

1 x load  
sensing

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

1 x EW,  
1 x DW

Toerental aftakas omw/min 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 540/1.000 540/1.000 540 /1.000 540 /1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Verlichting en banden

Elektrische verlichting • • • • • • • • • • • • • •

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

Transportwiel - - - - - - 10.0/75 - 15.3 10.0/75 - 15.3 300/80-15.3 300/80-15.3 10.0/75 - 15.3 10.0/75 - 15.3 10.0/75 - 15.3 10.0/75 - 15.3

DRIEPUNTSKNEUZERS

TAURUS 275 D 285 D

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 1,73 1,82

Gewicht ca. kg 398 548

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 15/20 25/35

Maaiunit

Kneuzer Tanden Tanden

Toerental aftakas omw/min 540/1.000 540/1.000

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.



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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