
 

De onkruidbestrijdingsmachines van Avril werken mechanisch en 
dus zonder bestrijdingsmiddelen. De vaste, ronde en bolvormige 
schoffelvoeten boren  zich 0,5 cm tot 1,5 cm door de onderlaag 

van het grind of halfverharding. Het (onkruid)plantje wordt vervol-
gens met wortel en al uit de bodem getrokken en blijft vervolgens 
achter op de halfverharde ondergrond, waarna het uitdroogt.  

Optioneel is de finishing kit voor het harken en nivelleren: een 
sleepnet dat zorgt voor een egale afwerking, waarmee tevens het 
zand van het onkruid wordt gescheiden.  

StabNet  55  70  90  

Oppervlakte 1750 m²/u 2500 m²/u 3000 m²/u 

Aantal schoffelvoeten 5 5 7 

Werkbreedte 55 cm 70 cm 90 cm 

Werkdiepte 0,5 - 5 cm 0,5 - 5 cm 0,5 - 5 cm 

Gewicht 45 kg  
+ gewicht 15 kg 

70 kg  
+ gewicht 15 kg 

90 kg  
+ gewicht 15 kg 

Opties Sleepnet,  
kantensnijder 

Sleepnet,  
kantensnijder 

Sleepnet,  
kantensnijder 

Bekijk op YouTube    

Efficiënte mechanische onkruidbestrijding op half verharding! 

 

Schoffelvoet: Met de extra ge-
harde schoffelvoet, kan er strak 
langs een betonnen rand of 

stoeprand gewerkt worden. 
Precies daar waar de onkruid-
druk vaak het hoogst is.  

Werktuigdrager: Door de krach-

tige aandrijving, smalle breedte 

en de hydrostatisch rijaandrij-

ving is de werktuigdrager van 

Köppl de beste tractie

-unit voor Avril.  

Voor opbouw aan een werktuigdrager: 

De Elzenhof 7g,  
4191 PA Geldermalsen 
info@vanderhaeghe.nl 
tel: 0345 - 788 102104 
www.vanderhaeghe.nl 

Importeur voor Nederland: 

Milieuvriendelijk onkruidbeheer 

Extra geharde schoffelvoet 

http://www.vanderhaeghe.nl/
https://youtu.be/OZedn9AyXbI
https://youtu.be/OZedn9AyXbI
https://www.linkedin.com/company/van-der-haeghe-b-v/
https://www.facebook.com/Van-der-Haeghe-bv-314744159130234/
https://www.youtube.com/channel/UCjo1sZtBYNQAlcQXHgGVESQ?view_as=subscriber


 

Voor de bredere halfverhardingswegen biedt Avril 3 werk-
breedtes aan: 90, 120 en 160 cm. Deze kunnen gekoppeld 
worden aan de driepuntshefinrichting van een compact trac-

tor.  
 
De stand en de werkdiepte van de schoffelschijven kan met 
de afstelmogelijkheden helemaal aangepast worden aan de 
hoeveelheid onkruid en het soort ondergrond waarop het on-
kruid groeit.  

 
De rijsnelheid waarmee deze bewerking uitgevoerd wordt is 
afhankelijk van het soort halfverharding en de hoeveelheid 
onkruid. Met een snelheid van 8 tot 10 km per uur kan er maar 
liefst een oppervlakte van 10.000 m² per uur bewerkt worden.  

StabNet  90 T 120 160 

Oppervlakte 6000 m²/u 8000 m²/u 10.000 m²/u 

Aantal schoffelvoeten 9 11 15 

Werkbreedte 90 cm 120 cm 160 cm 

Gewicht 280 kg 530 kg 600 kg 

Optie(s) kantensnijder kantensnijder kantensnijder 

Functies: 

Wieden 

Harken 

Eggen 

Rollen 

Voor opbouw op driepunts-hefinrichting van een compact trekker: 

 

 
Verluchten  

Aandrukken 

Schoffelen 

Afwerken van kanten 

Dankzij het grote hefvermogen, de 3-groepen hydrostaat én de 

smalle buitenmaat, is een Iseki de ideale compact tractor voor 

het gebruik van een Avril StabNet.   

Ecologisch, effectief en duurzaam! 

Importeur voor Nederland: 

De Elzenhof 7g,  
4191 PA Geldermalsen 
info@vanderhaeghe.nl 
tel: 0345 - 788 102104 
www.vanderhaeghe.nl 

http://www.iseki.nl/
http://www.vanderhaeghe.nl/
https://www.linkedin.com/company/van-der-haeghe-b-v/
https://www.facebook.com/Van-der-Haeghe-bv-314744159130234/
https://www.youtube.com/channel/UCjo1sZtBYNQAlcQXHgGVESQ?view_as=subscriber

