
RADON
Trommelmaaiers

Harvesting energy.





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



Harvesting energy.



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. 
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RADON frontmaaiers

PENDELBOK  ...................................................................  Pagina 12
 ˴  Frontmaaiers met pendelbok voor  
een optimale bodemvolging in dwarsrichting

 ˴ Uitstekend geschikt voor gebruik met een opraapwagen
 ˴ Robuust en universeel inzetbaar
 ˴ Werkbreedte 2,55–3,26 m

GETROKKEN BOK  ...........................................................  Pagina 14
 ˴  Frontmaaier met getrokken ophanging  
voor driedimensionale bodemvolging

 ˴  Perfect geschikt bij golvend en  
oneffen terrein

 ˴ Gemakkelijk te trekken
 ˴ Gering brandstofverbruik
 ˴ Werkbreedte 3,06 m

Vele uitdagingen,  
één oplossing. 
De trommelmaaiers van FELLA zijn met hun robuuste constructie 
universeel inzetbaar en ook bij moeilijke bodemomstandigheden 
echte alleskunners voor iedereen.

Met FELLA op weg naar kwaliteitsvoer. 
Met FELLA energie oogsten. 
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RADON maaiers voor achteraanbouw

OPHANGING AAN DE ZIJKANT  ........................................  Pagina 18
 ˴  Gemakkelijk te trekken maaiers voor achteraanbouw  
met ophanging aan de zijkant om te maaien onder alle 
omstandigheden

 ˴ Geschikt voor gebruik met kleinere tractoren
 ˴ Klassieke machine voor kleine en middelgrote bedrijven
 ˴ Werkbreedte 1,85–2,85 m

MIDDENOPHANGING  ......................................................  Pagina 20
 ˴  Hogecapaciteitsmaaier voor achteraanbouw  
met cardanasaandrijving en hydropneumatische  
maaibalkontlasting

 ˴ Zwevend maaien
 ˴ In het zwaartepunt opgehangen maaiunit
 ˴ Grote capaciteit
 ˴ Werkbreedte 3,06 m

Vele uitdagingen,  
één oplossing. 
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FELLA-trommelmaaiers zijn bij uitstek geschikt voor het efficiënt verwerken van  
gewassen tot hoogwaardig kwaliteitsvoer – ook onder de moeilijkste omstandigheden. De 
5-voudig gelagerde maaitrommels zijn extreem zwaar belastbaar. Schoon maaiwerk en 
een grote gewasstroom zorgen ervoor dat het voer optimaal wordt afgelegd in een luchtig, 
compact zwad. Ook bij grote hoeveelheden voer maait u snel en zonder verstoppingen.

RUSTIGE LOOP EN DUURZAAMHEID
Alle maaitrommels worden via de stabiele zeskantas 
met gelijkmatige kracht aangedreven, waardoor de 
slijtage blijvend gering is. De spiraalkegelwielen met 
gebogen Gleason-vertanding lopen in een permanent 
oliebad en zorgen zo voor een extreem rustige loop.

EFFECTIEVE TRANSPORTHULP
De geïntegreerde transportlijsten van de maaitrom-
mels ondersteunen de transportcapaciteit en de 
doorgangssnelheid van het voer. Tevens garanderen 
ze ook bij grote hoeveelheden een optimale gewas-
stroom.

ZEER GROTE STABILITEIT
Het gedeelte dat hierbij het meeste wordt belast, 
is hierbij 3-voudig gelagerd en de glijschotels zijn 
2-voudig gelagerd.

RADON maaitrommel
Universeel inzetbaar en bijzonder robuust.
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ONDERHOUDSVRIENDELIJKE OPBOUW
FELLA-maaitrommels worden verbonden met flen-
zen en vastgeschroefd in plaats van vastgelast. De 
schroefverbindingen zijn van buitenaf goed toegan-
kelijk en de volledige aanbouw vindt plaats volgens 
een logisch modulair systeem. Zo zijn een snelle 
demontage en reparatie van de aandrijflijn gewaar-
borgd – en worden stilstandtijden gereduceerd.

GESCHROEFDE, TWEEDELIGE,  
DRAAIBARE GLIJSCHOTELS
De draaibare glijschotels glijden over oneffenheden 
in de bodem heen – in plaats van te schuiven – en 
slijten daardoor minder. Bovendien wordt op deze 
manier het opschuiven van aarde en voer voorko-
men, wordt de graszode gespaard en wordt het voer 
duidelijk minder vuil. Doordat de glijschotels en 
trommels onafhankelijk van elkaar zijn bevestigd, 
kunnen ze snel en eenvoudig worden gedemonteerd.

STABIEL AANDRIJFFRAME
Het vierkante aandrijfframe is groot gedimensio-
neerd en is gemaakt van sterk en duurzaam staal.  
De maaitrommels zijn van buitenaf gemakkelijk  
toegankelijk aan de aandrijfbalk geschroefd. 

 ˴  Groot gedimensioneerd frame voor een lange 
levensduur

 ˴  Onderhoudsvriendelijk dankzij de controle-
openingen aan de zijkant

 ˴  Torsiestijf voor optimale prestaties en een lange 
levensduur

BETROUWBAAR AANGEDREVEN
De elastische aandrijving door middel van V-riemen en met flenzen verbonden poelies 
zorgt dankzij een automatische spaninrichting voor een betrouwbare krachtoverbren-
ging en beschermt de componenten van de maaier tegen overbelasting.

STORINGSVRIJE VOEDERSTROOM
Een grote doorgang tussen de paarsgewijs draaiende maaitrommels maakt een hoge 
doorgangssnelheid van het voer en een compact zwad mogelijk.

STANDAARD-SNELWISSELSYSTEEM VOOR DE MESSEN
Met het standaard-snelwisselsysteem voor de messen is het anders zo tijdrovende on-
derhoud in een handomdraai gebeurd: u drukt de veerbeugel gewoon met de messens-
leutel omlaag, verwijdert het gebruikte mes en plaatst een nieuw mes – dat is alles! Er 
is geen ander gereedschap nodig. Het nieuwe mes wordt automatisch vergrendeld en is 
betrouwbaar geborgd.
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RADON
FRONTMAAIERS
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Altijd doen waar het om gaat.
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Frontaanbouw 
Pendelbok 
Op alles voorbereid.

RADON  2940  FP-V
RADON  3140  FP-V
RADON  3340  FP-V 
Frontaanbouw-pendelbok met variabele maaihoogteverstelling
Deze maaiers imponeren door hun slagkracht en sportieve design. Met 
een werkbreedte van maximaal 3,26 m behoren ze tot de krachtigste 
die er op de markt zijn. Door de compacte aanbouw van de FP-maaier 
ligt het zwaartepunt vlak bij de tractor, waardoor de belasting voor trac-
tor en machine gering is. De frontmaaiers met pendelbok zijn perfect 
geschikt voor combinatie met een achtermaaier of opraapwagen.

RADON 270 FP
Frontaanbouw-pendelbok
De klassieker met 4 maaitrommels voor kleinere bedrijven. Met een 
pendelhoek van maximaal +/- 6,5° ook geschikt voor gebruik op berg-
achtig terrein.

 ˴ Werkbreedte 2,55–3,26 m
 ˴ Groot pendelbereik in dwarsrichting
 ˴ Eenvoudig en snel aan de tractor aan te bouwen en van de tractor los te koppelen
 ˴ Standaard-maaihoogteverstelling
 ˴ Automatische middencentrering bij het rijden op de openbare weg
 ˴ Opklapbare zijbeveiliging

ACCESSOIRES
 ˴ V-riemschijf voor gereduceerd aandrijftoerental
 ˴  Telescopische topstang om ook in de rijrichting de  
bodem te kunnen volgen

 ˴  Set maaitrommelklemmen voor 2 maaitrommels,  
ter vergroting van de transportcapaciteit

WISSELEN VAN DE MESSEN NOG EENVOUDIGER 
De FP-V-serie heeft naast de messensleutel ook een  
ruimte voor het opbergen van messen.
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VOLGT DE BODEMCONTOUREN
1   De in het zwaartepunt opgehangen pendelas zorgt voor een optimale 

bodemvolging, een geringe oplegdruk en een grote betrouwbaarheid 
tijdens het rijden (maximale pendelhoek +/- 6,5°)

PERFECTE ZWADAFLEGGING
2  De zwadschijven van de standaard aanwezige zwadgeleiding kunnen 

bij de FP-V-modellen centraal van boven in 4 standen worden versteld.

GOED INGESTELD 
3  De standaard aanwezige, traploze maaihoogteverstelling via een 

schroefdraad maakt een gemakkelijke aanpassing aan verschillende 
gebruiksomstandigheden mogelijk.

 OPTIMALE ONTLASTING EN GERINGE BODEMDRUK
4  De veerontlasting voor het topstangaanstuurpunt aan de tractorzijde 

is met behulp van een gatenplaat eenvoudig instelbaar. 

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
5   De FP-V-modellen zijn uitgerust met een beschermkap die ver  

geopend kan worden, en een oliepeilstok voor het gemakkelijk  
controleren van het oliepeil.
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Frontaanbouw 
Getrokken bok
De derde dimensie.

 ˴ Werkbreedte 3,06 m
 ˴  Driedimensionale bodemvolging dankzij de grote pendelhoek  
in de lengte- en de rijrichting

 ˴ De graszode wordt hierdoor ontzien
 ˴ Extreem gemakkelijk te trekken en brandstofbesparend
 ˴  Geen torsie van de maaiunit dankzij het bovengelegen,  
brede draagframe met ver naar buiten gelegen trekpunten

 ˴ Standaard uitgerust met zwadgeleiding

ACCESSOIRES
 ˴ V-riemschijf voor gereduceerd aandrijftoerental
 ˴  Set maaitrommelklemmen voor 2 maaitrommels,  
voor verhoging van de transportcapaciteit

RADON 310 FZ 
Getrokken bok met tastvleugels voor frontaanbouw
De getrokken bok overwint moeiteloos elke oneffenheid in de bodem 
en spaart de weide en de maaier. De in de lengte- en rijrichting pen-
delende ophanging zorgt voor een optimale bodemvolging – ook op 
golvend terrein. Het resultaat: schoon maaiwerk bij een hoge werksnel-
heid. Doordat het trekpunt ver naar voren ligt, is de maaier extreem 
gemakkelijk te trekken en wordt het brandstofverbruik enorm verlaagd.

GOED INGESTELD
De standaard aanwezige, traploze maai-
hoogteverstelling via een schroefdraad 
maakt een gemakkelijke aanpassing 
aan verschillende gebruiksomstandig-
heden mogelijk.
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VEILIG TRANSPORT
De RADON 310 FZ kan in totaal  
490 mm worden geheven.

  DRIEDIMENSIONALE AFTASTING VAN DE BODEMCONTOUREN 
De bevestiging van de maaibalk aan de bovenste punten van het  
erboven gelegen draagframe maakt een zeer grote pendelhoek (25°)  
mogelijk. In combinatie met de aanpassing in de lengterichting waarbor-
gen de FZ-maaiers hierdoor een optimale bodemvolging, sparen ze de  
graszode en zorgen ze dus voor voer van topkwaliteit zonder verliezen. 
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RADON
MAAIERS VOOR 
ACHTERAANBOUW
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Achteraan en toch voorop.
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Driepunts-achteraanbouw 
Ophanging aan de zijkant
De klassiekers.

 ˴ Werkbreedte 1,85–2,85 m
 ˴ 2 tot 4 maaitrommels
 ˴ Standaard uitgerust met obstakelbeveiliging
 ˴  Omschakelen van de werk- naar de transportstand comfortabel  
vanuit de cabine

 ˴ Automatische transportvergrendeling

ACCESSOIRES
 ˴ Opvulringen voor maaihoogteverstelling
 ˴ Hydraulische kopakkerhefinrichting voor de RADON 262/292
 ˴ Zwadgeleiding voor de RADON 262/292
 ˴ Hydraulische opklapinrichting voor de RADON 187/225

De ophanging van de maaiunit aan de zijkant zorgt in combinatie 
met de sterke trekveren voor een geringe bodemdruk en een optimale  
bodemvolging. Dat spaart de graszode en de maaier. Via de hydrauliek 
van de driepunts van de tractor wordt de maaier op de kopakker geheven. 

RADON 187
RADON 225 
Driepuntsaanbouw achter, ophanging aan de zijkant, 2 maaitrommels
De klassieke machine voor kleine en middelgrote oppervlakken is uitge-
rust met 2 maaitrommels.

RADON 187 KC
RADON 225 KC
Tandenkneuzer
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.

RADON 262 
RADON 292
Driepuntsaanbouw achter, ophanging aan de zijkant, 4 maaitrommels
Deze machines behoren qua vermogen tot de middenklasse en zijn uit-
gerust met 4 maaitrommels. Schoon maaien, een grote maaicapaciteit 
en een eenvoudige bediening kenmerken de machines.

GELIJKMATIGE BELASTING  
EN SCHOON MAAIWERK
De veerontlasting waarmee de RADON 262 en 292 
standaard zijn uitgerust, zorgt voor een gedeeltelijke 
overbrenging van het gewicht op de tractor en voor 
een constante oplegdruk. De hierdoor altijd optimale 
bodemvolging spaart de graszode en waarborgt een 
gelijkmatig maaibeeld (optioneel voor de RADON 187).
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 COMFORTABEL TRANSPORT
1  Het omschakelen van de werk- naar de transport-

stand gaat gemakkelijk vanuit de cabine. Voor nog 
meer veiligheid zorgt de automatische transport-
vergrendeling.

2  De optionele opklapinrichting (RADON 187 en 
225) zorgt voor een compactere transportstand en 
maakt het bovendien mogelijk taluds te maaien.

 ONDERHOUDSVRIENDELIJK
3   Ver te openen beschermkap voor een goede  

toegankelijkheid

BEHOEDZAME BEWERKING 
4  Sneller van gewas naar kwaliteitsvoer dankzij de 

geïntegreerde tandenkneuzer

IN STAAT ZICH AAN TE PASSEN
Door de verstelbare trekstangpennen, die niet alleen een combinatie 
met verschillende tractoren en bandmaten mogelijk maken, maar ook 
de volledige benutting van de werkbreedte waarborgen, ontstaat een 
enorme flexibiliteit. Bovendien is de overlapping met een frontmaaier 
optimaal instelbaar.
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Driepunts-achteraanbouw 
Middenophanging 
Zwevend maaien.

 ˴ Werkbreedte 3,06 m
 ˴ Gemakkelijk te bedienen premium-maaier
 ˴ In het zwaartepunt opgehangen maaiunit
 ˴ TurboLift-systeem voor traploze instelling van de oplegdruk
 ˴ Diep liggend scharnierpunt voor comfortabel en veilig rijden op de openbare weg
 ˴ Veerbelaste obstakelbeveiliging
 ˴ KENNFIXX®-stekker

ACCESSOIRES
 ˴  Zwadgeleiding bestaande uit twee roterende zwadschijven  
rechts en links

 ˴  Tussenschijven voor het instellen van de maaihoogte  
(+ 9 mm)

RADON 310 TL
Driepunts-achteraanbouw, middenophanging, met TurboLift
De KM 310 TL is een in het midden, in het zwaartepunt opgehangen 
achtermaaier van de premium-klasse. De maaiunit wordt op de kopak-
ker via een enkelwerkend regelapparaat uitgelicht of weer neergelaten. 
Door een speciale hydraulische compensatiecilinder wordt pendelen van 
de maaiunit automatisch verhinderd bij het uitlichten. Hierdoor wor-
den de graszode en de maaibalk gespaard. Bij het werken op grasland  
beschermt de standaard obstakelbeveiliging de maaiunit, wanneer er 
op een obstakel wordt gereden.

Optimale bodemvolging is alleen een kwestie van instelling
Door het speciaal ontwikkelde TurboLift-systeem wordt de maaibalk 
hydropneumatisch ontlast, zodat de oplegdruk ook tijdens het rijden 
eenvoudig en traploos zonder gereedschap kan worden versteld – voor 
“zwevend maaien”. Daardoor past de maaier zich probleemloos aan de 
meest uiteenlopende maaiomstandigheden aan. De graszode wordt 
zodoende ook op vochtige plekken gespaard en vervuiling van het voer 
wordt tot een minimum beperkt. Het systeem wordt op elke kopakker 
automatisch gekalibreerd, zodat iedere ongewenste verandering van de 
oplegdruk direct wordt gecorrigeerd. Bovendien worden de framecon-
structie en de glijders minder belast en het brandstofverbruik van de 
tractor daalt.

TREKKEN GAAT GEMAKKELIJKER  
DAN DUWEN
Door de getrokken ophanging van 
de maaiunit is het brandstofver-
bruik geringer en wordt de graszode 
gespaard.

BESCHERMING TEGEN  
BESCHADIGING DOOR  
VREEMDE VOORWERPEN
De veerbelaste obstakelbeveiliging 
biedt een optimale bescherming, 
wanneer er op een obstakel wordt 
gereden.



 1  2

 FELLA RADON 2016/2017  21

TRANSPORTCOMFORT
Het omschakelen van de werk- naar de transportstand 
gaat gemakkelijk vanuit de cabine.

 TURBOLIFT
1  Hydropneumatische maaibalkontlasting comfortabel 

te besturen vanuit de cabine; constante oplegdruk 
traploos instelbaar en tijdens het rijden aanpasbaar

2  “Zwevend maaien”, waardoor de graszode wordt  
gespaard; betere voederkwaliteit en een geringere 
belasting voor de complete maaier 
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Technische gegevens

RADON 270 FP 2940 FP-V 3140 FP-V 3340 FP-V 310 FZ 187 187 KC 225 225 KC 262 292 310 TL

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 2,55 2,86 3,06 3,26 3,06 1,85 1,85 2,20 2,20 2,55 2,85 3,06

Transportbreedte ca. m 2,50 2,78 3,00 3,20 3,00 1,70 1,70 1,90 1,90 1,60 1,60 1,90

Zwadbreedte ca. m 0,70–1,10 1,20–1,40 1,20–1,60 1,40–1,75 1,10–1,35 0,85 0,85 1,00 0,90 1,65 1,85 1,95

Transportlengte ca. m 1,29 1,65 1,65 1,65 1,39 3,38 3,38 3,73 3,73 4,70 4,90 1,64

Gewicht ca. kg 726 846 874 907 910 524 644 610 730 750 790 1.105

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 48/65 55/75 55/75 55/75 55/75 29/40 40/54 36/50 50/68 53/72 60/82 60/82

Aanbouw

Aanbouw CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II + III CAT II + III CAT II + III

Maaiunit

Maaitrommels 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4

Messen per trommel 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3

Kneuzer - - - - - • • • • - - -
Maaihoogteverstelling • • • • • • • • • • • •

Snelwisselsysteem voor de messen • • • • • • • • • • • •

Zwadschijf • • • • • - - • - • • • 

Hydraulisch systeem en aftakas

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

Aftakastoerental omw/min 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 540 540 540 540 1.000 1.000 1.000

Cardanas met vrijloopkoppeling • • • • • • • • • • • •

KENNFIXX® – – – – – – – – – – – •

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.

Snelwisselsysteem voor de messen

TurboLift

TYPEAANDUIDINGEN EN AFKORTINGEN:
 ˴ FP: frontaanbouw, pendelbok
 ˴ V: variabele maaihoogteverstelling
 ˴ FZ: frontaanbouw, getrokken bok

 ˴ KC: tandenkneuzer
 ˴ TL: TurboLift-systeem

• Standaard • Accessoire – niet beschikbaar
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RADON 270 FP 2940 FP-V 3140 FP-V 3340 FP-V 310 FZ 187 187 KC 225 225 KC 262 292 310 TL

Afmetingen en gewicht

Werkbreedte ca. m 2,55 2,86 3,06 3,26 3,06 1,85 1,85 2,20 2,20 2,55 2,85 3,06

Transportbreedte ca. m 2,50 2,78 3,00 3,20 3,00 1,70 1,70 1,90 1,90 1,60 1,60 1,90

Zwadbreedte ca. m 0,70–1,10 1,20–1,40 1,20–1,60 1,40–1,75 1,10–1,35 0,85 0,85 1,00 0,90 1,65 1,85 1,95

Transportlengte ca. m 1,29 1,65 1,65 1,65 1,39 3,38 3,38 3,73 3,73 4,70 4,90 1,64

Gewicht ca. kg 726 846 874 907 910 524 644 610 730 750 790 1.105

Benodigd vermogen

Benodigd vermogen ca. kW/pk 48/65 55/75 55/75 55/75 55/75 29/40 40/54 36/50 50/68 53/72 60/82 60/82

Aanbouw

Aanbouw CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II CAT II + III CAT II + III CAT II + III

Maaiunit

Maaitrommels 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4

Messen per trommel 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3

Kneuzer - - - - - • • • • - - -
Maaihoogteverstelling • • • • • • • • • • • •

Snelwisselsysteem voor de messen • • • • • • • • • • • •

Zwadschijf • • • • • - - • - • • • 

Hydraulisch systeem en aftakas

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

Aftakastoerental omw/min 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 540 540 540 540 1.000 1.000 1.000

Cardanas met vrijloopkoppeling • • • • • • • • • • • •

KENNFIXX® – – – – – – – – – – – •



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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