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Ilmer Maschinenbau Kwaliteit voorop

De basis voor het huidige succes van ons bedrijf is al in 
1961 gelegd.
Een open blik voor nieuwe techniek, aandacht voor de 
details en puur perfectionisme: dat is nog steeds de 
signatuur van Ilmer Maschinenbau.

‚Made in Zuid-Tirol‘ - Vrijwel alle belangrijke onderdelen 
worden gemaakt in de eigen fabriek en ondergaan een 
grondige kwaliteitscontrole. Onze uiterst compacte, lichte 
maar zeer stabiele constructies zijn alleen mogelijk dankzij 
de combinatie van een intelligent 3D-ontwerp en het 
consequente gebruik van sterk staal.

Onze professionele machines voor fruitteelt en wijnbouw 
worden geëxporteerd naar meer dan 40 landen en 
uitsluitend onder het merk Ilmer verkocht via een 
groeiend netwerk van gespecialiseerde dealers.

Iedere machine die wij leveren, ondergaat een uitgebreid 
keuringsproces en wordt getest in een proefopstelling. 
Daarna zet de monteur zijn handtekening voor het Ilmer-
keurmerk.
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Eenvoudige techniek in perfectie
M2-serie
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Type
Maai-

breedte

Zijwaartse 
uitschuiving

(in cm)
Midden tractor

Aantal 
messen

Gewicht
Vereist 

vermogen

Afmetingen

Breedte Diepte

M2 – Q85 85 cm
26 59

1 254 kg 15 pk 135 cm 145 cm
-47 132

M2 – C150 150 cm
69 81

2 258 kg 20 pk 155 cm 130 cm
3 147

M2 – G170 170 cm
78 92

2 290 kg 24 pk 175 cm 140 cm
4 166

Meester in betrouwbaarheid
Sterke haakse overbrenging, 
overgedimensioneerde aandrijving en 
beschermende labyrintafdichting van 
de meslagers

Alles inclusief
Voor- of achtermontage 
en hydraulische zijwaartse 
uitschuiving

Volgt de bodemcontour
Dankzij driepuntsophanging met 
geïntegreerde zwevende positie (cat. I)

Zo is werken leuk
Eenvoudig en snel onderhoud 
dankzij rechtstreeks toegankelij-
ke smeerpunten

Slimme sterke constructie
Compact, licht en zeer betrouwbaar 
dankzij sterk staal en hoogwaardige 
onderdelen

Individueel instelbaar
Maaihoogte af te stemmen op de 
situatie, voor voorzichtig en efficiënt 
werken

Groot zijwaarts bereik
Centraal met de tractor tussen de rijen rijden.

Optimaal resultaat
Door de zijwaartse grasuitworp wordt de voet van de 
stammen bedekt met een fijne mulchlaag.

Bloemenstrook tussen het fruit
De M2-Q85 is speciaal ontwikkeld om te maaien en een 
bloemenstrook te laten staan.

De slimme vormgeving zorgt dat de bloemenstrook niet 
geplet wordt.

Eenvoudige techniek in perfectie
M2-serie
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Type
Maai-

breedte
Zijwaartse 

uitschuiving
Aantal 
messen

Gewicht
Vereist 

vermogen

Afmetingen

Breedte Diepte

M2-F210 210 cm 33 + 33 cm 3 338 kg 31 pk 215 cm 130 cm

M2-D230 230 cm 33 + 33 cm 3 359 kg 34 pk 235 cm 130 cm

M2-K250 250 cm 35 + 35 cm 3 395 kg 41 pk 255 cm 150 cm

Eenvoudige techniek in perfectie
M2-serie

Nauwkeurig en wendbaar
Nauwkeurig werken in nauwe ruimten zonder vasthaken 
dankzij het ergonomische ontwerp. De standaard

zijwaartse uitschuiving helpt daar nog extra bij.
Efficiënt
Ontworpen om een hele strook in 1 rit te maaien. De 
instelbare maaihoogte staat garant voor een optimaal 
maairesultaat.

Volgt de bodemcontouren
Dankzij de ingebouwde zwevende instelling volgt de 
maaier de bodemcontour optimaal.

Meester in betrouwbaarheid
Sterke haakse overbrenging, overgedimen-

sioneerde aandrijving en beschermende 
labyrintafdichting van de meslagers

Zo is werken leuk
Eenvoudig en snel onderhoud 
dankzij rechtstreeks toegankelijke 
smeerpunten

Alles inclusief
Voor- of achtermontage en 
hydraulische zijwaartse uitschuiving

Slimme sterke constructie
Compact, licht en zeer 
wendbaar dankzij sterk staal en 
hoogwaardige onderdelenIndividueel instelbaar

Maaihoogte af te stemmen op de 
situatie, voor voorzichtig en efficiënt 
werken
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Pure maaiprestatie
ZMG-serie
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Pure maaiprestatie
ZMG-serie

Maai-spuitcombinatie
De speciale maai-spuit aankoppelbok brengt het gewicht 
van de dissel optimaal over op de tractor, terwijl de 
maaier vrij kan bewegen.

Pure maaiprestatie
Meer doorvoer en extreme mesoverlap voor maximale 
maaiprestaties bij hoge rijsnelheden.

Instelbare grasuitworp
Het gras kan gelijkmatig achter de maaier worden uit-
geworpen (zie afbeelding) of aan twee zijden onder de 
fruitstruiken worden geworpen.

Zo is onderhoud leuk
Gewoon de schakelplaat met twee stelschroeven schuin 
zetten en de V-snaren zijn aangespannen.

Type
Maai-

breedte
Zijwaartse 

uitschuiving
Aantal 
messen

Gewicht
Vereist 

vermogen

Afmetingen

Breedte Diepte

ZMG 120 120 cm / 3 380 kg 22 pk 125 cm 120 cm

ZMG 160 160 cm 15 + 15 cm 3 430 kg 24 pk 165 cm 120 cm

ZMG 180 180 cm 15 + 15 cm 3 450 kg 30 pk 185 cm 120 cm

ZMG 210 210 cm 15 + 15 cm 3 470 kg 35 pk 215 cm 140 cm

ZMG 220 220 cm 15 + 15 cm 3 485 kg 37 pk 225 cm 145 cm

ZMG 230 230 cm 15 + 15 cm 3 490 kg 40 pk 235 cm 140 cm

ZMG 240 240 cm 15 + 15 cm 3 510 kg 43 pk 245 cm 145 cm

ZMG 250 250 cm 15 + 15 cm 3 520 kg 45 pk 255 cm 150 cm

ZMG 260 260 cm 15 + 15 cm 3 545 kg 47 pk 265 cm 145 cm

ZMG 280 280 cm 15 + 15 cm 3 575 kg 50 pk 285 cm 145 cm

Slimme sterke constructie
Compact, licht en zeer 
betrouwbaar dankzij sterk staal 
en hoogwaardige onderdelen

Volgt de 
bodemcontour
Dankzij driepuntsop-
hanging met geïn-
tegreerde zwevende 
positie (cat. I + II)

Verschillende aankoppelbokken
Achter, voor/achter of maai-
spuitcombinatie

Betrouwbare techniek
Sterke haakse overbrenging, indirecte 
aandrijving van de messen dankzij V-snaar 
en beschermende labyrintafdichting van de 
meslagers

Compromisloos
Enorme maaiprestaties, extreme 
mesoverlap, hoge rijsnelheid, zelfs 
in extreme omstandigheden
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Een brok kracht
LMG-serie
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Een brok kracht
LMG-serie

Type
Maai-

breedte

Zijwaartse 
uitschuiving
(optioneel)

Aantal messen Gewicht
Vereist 

vermogen

Afmetingen

Breedte Diepte

LMG 145
115 - 

145 cm
/ 2 + 2 445 kg 30 pk 125 cm 120 cm

LMG 175
125 - 

175 cm
/ 2 + 2 495 kg 35 pk 130 cm 140 cm

LMG 210
150 - 

210 cm
20 + 20 cm 2 + 2 545 kg 40 pk 155 cm 160 cm

LMG 245
180 - 

245 cm
20 + 20 cm 2 + 2 595 kg 45 pk 185 cm 175 cm

LMG 260
190 - 

260 cm
20 + 20 cm 2 + 2 645 kg 50 pk 195 cm 195 cm

LMG 260 
compact

185 - 
260 cm

/ 2 + 2 + 2 595 kg 50 pk 190 cm 150 cm

Compromisloos
Enorme maaiprestaties, zelfs onder de extreemste om-
standigheden.

Altijd vol gas
Robuuste, rechtstreekse aandrijving van de maaimessen 
zonder krachtverlies. Door de afneembare beschermkap 
aan de onderzijde ook geschikt voor stenige ondergrond.

LMG 260compact — perfect voor steile hellingen
Aanzienlijk korter en compacter, met dezelfde maai-
breedte: dat is het geheim achter het succes van de LMG 
260compact.

De maaikooi brengt het gewicht van de complete maai-
machine optimaal over op de tractor.

Zo is werken leuk
Eenvoudig en 
snel onderhoud 
dankzij rechtstreeks 
toegankelijke 
smeerpunten

Kan allebei 
Centrale voor- en achtermontage voor 
comfortabel en efficiënt werken

Meester in betrouwbaarheid
Zeer sterke haakse overbrenging 
met grote doorvoer

Slimme constructie
De hydraulische cilinders voor de breedte-instelling dienen 
tegelijkertijd als drager van de uitschuifbare mesafdekkingen. 
Dat spaart gewicht en is onderhoudsvrij

Instelbare grasuitworp
Tweezijdige uitworp of gelijkmatige verdeling 
achter de maaimachine - het is allebei 
mogelijk
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Hard tegen uitlopers,
zacht voor de wijnstok
Strokenpoetser

Zo is werken leuk
Direct toegankelijke smeernippel, onder-
houdsvrije aandrijving.
Eenvoudig afzonderlijk 
te verwisselen flappen.

Slimme mix
Dankzij de speciale samenstelling 
van de flappen worden alle 
uitlopers betrouwbaar en 
grondig verwijderd, zonder de 
stammen te beschadigen.

Geveerde lagers
Dankzij de parallellogram-
constructie met trekveer 
zwenkt de strokenpoetser 
direct terug bij contact met 
een fruitstruik.

Nog efficiënter door modulaire opbouw
De strokenpoetser kan zowel op Ilmer-maaimachines als 
op de GT-Vario worden gemonteerd. Daardoor kunnen 
verschillende werkzaamheden tegelijk worden uitgevoerd.

Wieden tussen de stammen
Het onkruid tussen de stammen wordt ook bewerkt en 
naar het midden van de strook verplaatst. Daar kan het 
eenvoudig gemulcht of gehakseld worden.

Type Werkbreedte Aantal 
rubberflappen

Olieverbruik Gewicht
Afmetingen

Hoogte Diepte

STP 30 cm 12 20 l/min 36 kg 50 cm 40 cm

Voor ieder uitdaging 
de optimale oplossing
Ilmer zwenkarmsystemen

Flexibele swingschijven met bescherming
Bij het maaien tussen de stammen volgen de 
swingschijven voorzichtig de contouren. 
De zachte beschermrand voorkomt beschadiging van de 
schors.

Hydraulische instelling van de maaibreedte
Optimaal maairesultaat bij hoge rijsnelheid - de traploze 
instelling van maaibreedte en de positionering van de 
zwenkarmen biedt veel voordelen. Met dubbelwerkende 
cilinders kan de maaibreedte voor steile hellingen 
gefixeerd worden.

Instelbaar en betrouwbaar - de trekveer
De zwenkarmen worden uitgeschoven met een trekveer, 
waarbij de voorspanning van de veer individueel kan 
worden ingesteld. Betrouwbare stootbescherming of in 
combinatie met de hydraulisch instelbare trekveer ook 
geschikt voor maaien tussen de stammen.

Gevoelige elektro-hydraulische aftaster
Met elektrische draairegelaar flexibel in te stellen op de 
gewenste werksnelheid. Zeer gevoelige automatische 
aftaster, ideaal voor jonge aanplant en steile hellingen. 
Optioneel ook verkrijgbaar met autonoom oliereservoir.
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Veel talenten in één
IMG-serie
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Veel talenten in één
IMG-serie

Type
Maai-

breedte

Zijwaartse 
uitschuiving

(in cm)
Midden tractor

Aantal 
messen

Gewicht
Vereist 

vermogen

Afmetingen

Breedte Diepte

IMG 160 KS
125 - 

160 cm

63 62
2 + 1 310 kg 22 pk 130 cm 160 cm

-7 132 (+36)

IMG 175 MS
125 - 

175 cm

63 62
2 + 1 330 kg 24 pk 130 cm 170 cm

-7 132 (+49)

IMG 185 KS
150 - 

185 cm

76 74
2 + 1 340 kg 27 pk 155 cm 170 cm

2 148 (+36)

IMG 200 MS
150 - 

200 cm

76 74
2 + 1 360 kg 29 pk 155 cm 175 cm

2 148 (+49)

Alles inclusief
Voor- of achtermontage en hy-

draulische zijwaartse uitschuiving

Past overal tussen
Met trekveer of fijntast-techniek: de zwenkarm beweegt 
probleemloos rond ieder obstakel.

Geen schade
Uitschuifbare swingschijven, vlakke en dichte constructie 
voor schoon maaien. Dankzij de gemonteerde glijslof 
glijdt de swingschijf zonder schade over de grond.

Groot zijwaarts bereik
Centraal met de tractor tussen de rijen rijden. Het gras 
kan achter de maaier of tussen de stammen worden 
uitgeworpen.

Betrouwbare techniek
Sterke haakse overbrenging, indirecte aandrijving 
van de messen dankzij V-snaar en beschermende 
labyrintafdichting van de meslagers

Volgt de bodemcontour
Dankzij driepuntsophanging 
met geïntegreerde zweven-
de positie (cat. I)

Zo is werken leuk
Eenvoudig en snel onderhoud 
dankzij rechtstreeks toegankelijke 
riemspanners en smeerpunten

Slimme sterke constructie
Compact, licht en zeer betrouwbaar 
dankzij sterk staal en hoogwaardige 
onderdelen

Extreme mesoverlap
Staat garant voor een optimaal 
maairesultaat, zelfs in de moeilijkste 
omstandigheden
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Uniek - over de volle bandbreedte
EMG-serie

26  27Ilmer Cirkel- en strokenmaaiers    2726    Ilmer Cirkel- en strokenmaaiers



Type
Maai-

breedte

Zijwaartse uitschuiving
(in cm)

Midden tractor

Aantal 
messen

Gewicht
Vereist 

vermogen

Afmetingen
(gesloten zwenkarmen)

Breedte Diepte

EMG 215 KS 180 - 
215 cm

88 92
3 + 1 390 kg 30 pk 185 cm 160 cm

23 157 (+35)

EMG 225 MS 180 - 
225 cm

88 92
3 + 1 420 kg 32 pk 185 cm 170 cm

23 157 (+45)

EMG 235 GS 180 - 
235 cm

88 92
3 + 1 440 kg 34 pk 185 cm 180 cm

23 157 (+55)

EMG 245 KS 205 - 
245 cm

98 107
3 + 1 480 kg 35 pk 215 cm 165 cm

32 173 (+40)

EMG 255 MS 205 - 
255 cm

98 107
3 + 1 510 kg 37 pk 215 cm 175 cm

32 173 (+50)

EMG 265 GS 205 - 
265 cm

98 107
3 + 1 530 kg 39 pk 215 cm 185 cm

32 173 (+60)

EMG 275 KS 240 - 
275 cm

112 128
3 + 1 570 kg 40 pk 245 cm 170 cm

30 210 (+35)

EMG 285 MS 240 - 
285 cm

112 128
3 + 1 590 kg 42 pk 245 cm 180 cm

30 210 (+45)

EMG 295 GS 240 - 
295 cm

112 128
3 + 1 610 kg 44 pk 245 cm 190 cm

32 215 (+55)

EMG 315 KS 280 - 
315 cm

132 149
3 + 1 695 kg 45 pk 285 cm 185 cm

55 233 (+35)

EMG 330 MS 280 - 
330 cm

135 153
3 + 1 715 kg 47 pk 285 cm 195 cm

55 233 (+55)

EMG 345 GS 280 - 
345 cm

135 156
3 + 1 730 kg 49 pk 285 cm 205 cm

55 236 (+65)

Volgt de bodemcontour
Dankzij driepuntsophanging met 
geïntegreerde zwevende positie 
(cat. I)

Zo is werken leuk
Eenvoudig en snel onderhoud 
dankzij rechtstreeks toegankelijke 
riemspanners en smeerpunten

Individueel instelbaar
Voor- of achtermontage, uitworp 
aan de zijkant of gelijkmatige 
verdeling achter de maaimachine 
of tussen de stammen

Betrouwbare techniek
Sterke haakse overbrenging, indi-
recte aandrijving van de messen 
dankzij V-snaar en beschermende 
labyrintafdichting van de 
meslagers

Extreme mesoverlap
Staat garant voor een optimaal 
maairesultaat, zelfs in de 
moeilijkste omstandigheden

Veelzijdige toepassingen
Boomgaarden, wegbermen of zonnevelden: door zijn 
veelzijdigheid en bandbreedte is de EMG geschikt voor 
allerlei toepassingen.

Geen schade
Uitschuifbare swingschijven, vlakke en dichte constructie 
voor schoon maaien. Dankzij de gemonteerde glijslof 
glijdt de swingschijf zonder schade over de grond.

De juiste techniek
Mechanische trekveer of gevoelige elektrohydraulische 
aftaster - voor iedere uitdaging de juiste techniek.

Groot zijwaarts bereik
Centraal met de tractor tussen de rijen rijden.

Uniek - over de volle bandbreedte
EMG-serie
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Voor de moeilijkste uitdagingen 
in de krapste ruimten
SMG-serie
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Voor de moeilijkste uitdagingen 
in de krapste ruimten
SMG-serie

Compact, licht en wendbaar
In krappe doorgangen en op steile hellingen komen de 
voordelen van de SMG tot hun recht. Dit is te danken aan 
de slimme constructie en het robuuste staal.

Geen schade
Uitschuifbare swingschijven, vlakke en dichte constructie 
voor schoon maaien. Dankzij de gemonteerde glijslof 
glijdt de swingschijf zonder schade over de grond.

Vrij zicht
Zeker bij de duwfunctie levert de combinatie met be-
scherming tegen rondvliegend maaisel perfect zicht op 
het werk. 

Daardoor is de SMG-maaier probleemloos tussen iedere 
aanplant door te sturen.

Type Maaibreedte Aantal messen Gewicht
Vereist 

vermogen

Afmetingen
(gesloten zwenkarmen)

Breedte Diepte

SMG 180 120 - 180 cm 3 + 2 410 kg 28 pk 125 cm 150 cm

SMG 200 120 - 200 cm 3 + 2 430 kg 30 pk 125 cm 160 cm

SMG 220 130 - 220 cm 3 + 2 460 kg 32 pk 135 cm 170 cm

Individueel instelbaar
Voor- of achtermontage, 
uitworp aan de zijkant of 
gelijkmatige verdeling achter 
de maaimachine

Extreme mesoverlap
Staat garant voor een optimaal 
maairesultaat, zelfs in de 
moeilijkste omstandigheden

Zo is werken leuk
Eenvoudig en snel onder-
houd dankzij rechtstreeks 
toegankelijke smeerpunten

Volgt de bodemcontour
Dankzij driepuntsophanging met 
geïntegreerde zwevende positie (cat. I + II)

Betrouwbare techniek
Sterke haakse overbrenging, 
indirecte aandrijving van de 
messen dankzij V-snaar en 
beschermende labyrintafdichting 
van de meslagers

Flexibele 
swingschijven
Standaard op alle 
machines voor optimaal 
en voorzichtig maaien 
tussen de stammen
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Voor de moeilijkste uitdagingen 
in de krapste ruimten
SMG-serie

Variabele maaibreedte
De traploos hydraulisch instelbare zwenkarmen maken 
de SMG zeer flexibel inzetbaar. De instelbare stootbe-
scherming met overdrukventiel sluit de zwenkarmen bij 
obstakels. 

Scherp
Grote doorvoer in combinatie met extreme overlap in 
mesbreedte voor een maximaal maairesultaat.

Zoveel keuzemogelijkheden
Vaste of flexibele swingschijven in verschillende maten, 
te combineren met verschillende zwenkarmsystemen: de 
SMG heeft voor iedere situatie de optimale mix.

Slimme sterke 
constructie
Compact, licht en zeer 
wendbaar dankzij sterk 
staal en hoogwaardige 
onderdelen

Extreme mesoverlap
Staat garant voor een optimaal 
maairesultaat, zelfs in de 
moeilijkste omstandigheden Zo is werken leuk

Eenvoudig en snel onderhoud dankzij 
rechtstreeks toegankelijke riemspanners en 
smeerpunten

Individueel instelbaar
Voor- of achtermontage, uitworp aan de 
zijkant of gelijkmatige verdeling achter de 
maaimachineBetrouwbare techniek

Sterke haakse overbrenging, indirecte aandrij-
ving van de messen dankzij V-snaar en bescher-
mende labyrintafdichting van de meslagers

Efficiënt 
De hele strook perfect 
gemaaid in één rit

Type
Maai-

breedte
Zijwaartse 

uitschuiving
Aantal messen Gewicht

Vereist 
vermogen

Afmetingen
(gesloten zwenkarmen)

Breedte Diepte

SMG 250
165 - 

260 cm
15 + 15 cm 3 + 2 520 kg 34 pk 175 cm 180 cm

SMG 290
180 - 

290 cm
15 + 15 cm 3 + 2 540 kg 41 pk 190 cm 190 cm

SMG 300
185 - 

305 cm
15 + 15 cm 3 + 2 570 kg 48 pk 200 cm 195 cm

SMG 335
215 - 

335 cm
15 + 15 cm 3 + 2 580 kg 54 pk 225 cm 205 cm

SMG 355
230 - 

355 cm
15 + 15 cm 3 + 2 610 kg 59 pk 240 cm 215 cm

SMG 380
245 - 

380 cm
15 + 15 cm 3 + 2 635 kg 65 pk 250 cm 230 cm
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Onverslaanbaar
KMG-serie
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Onverslaanbaar
KMG-serie

Harde werker
Speciaal ontwikkeld voor table-top-teelt en in de loop der 
jaren geperfectioneerd.

De zwenkarmen worden aangestuurd met een trekveer of 
optioneel via een fijntaster.

Haalt het maximale eruit
De KMG kan al getrokken worden door kleine tractoren 
vanaf 18 pk. Comfortabel manoeuvreren zonder dat de 
maaier opgetild hoeft te worden, dankzij het optionele 
zwenkwiel aan de achterzijde.

Type Maaibreedte Aantal messen Gewicht
Vereist 

vermogen

Afmetingen
(gesloten zwenkarmen)

Breedte Diepte

KMG 150 87 - 150 cm 1 + 2 305 kg 18 pk 90 cm 180 cm

KMG 160 102 - 158 cm 1 + 2 350 kg 18 pk 105 cm 180 cm

Slimme sterke constructie
Compact, licht en zeer wendbaar 

dankzij sterk staal en hoogwaardige 
onderdelen

Extreme mesoverlap
Staat garant voor een optimaal 
maairesultaat, zelfs in de moeilijkste 
omstandigheden

Perfect maairesultaat 
Flexibele swingschijven met bescherming 
voor optimaal en schoon maairesultaat

Efficiënt 
De hele strook perfect gemaaid in één rit

Betrouwbare techniek - eenvoudig onderhoud
Robuuste haakse overbrenging, beschermende 
labyrintafdichting van de lagers en direct toegankelijke 
smeerpunten.
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Type Werkbreedte Inhoud Stroomvoorziening Gewicht

Herby - 120 30 cm 1x 120 l 12 Volt 25 kg

Herby - 150 30 cm 2x 75 l 12 Volt 29 kg

Zo weinig mogelijk - 
zo veel als nodig.
Onkruidverdelgingssystemen

Want iedere druppel telt
Alle sproeikoppen zijn voorzien van een druppelstop. Het 
speciale membraan voorkomt ongecontroleerd weglek-
ken van het middel.

Twee apart bedienbare sproeikoppen
Met een druk op de knop wordt een tweede sproeikop 
ingeschakeld. De sproeibreedte wordt daardoor 50 cm 
groter.

Automatisch aan/uit
Onkruidverdelgingsmiddel gericht tussen de stam 
spuiten met het automatisch aan/uit. Hierbij schakelt 
de sproeikop uit bij inklappen schijf. Daardoor wordt de 
hoeveelheid middel per hectare nog verder gereduceerd.

Optimaal richtbaar
De verstelbare verdelgerarm en sproeikop kunnen 
optimaal gepositioneerd worden. De veer drukt het gras 
plat, waardoor het verdelgingsmiddel effectiever zijn werk 
kan doen.

Helemaal leeg
Iedere tank heeft een aftapkraan 
waar een slang aan bevestigd kan 
worden voor volledig legen van de 
tank

120 l en 2 x 75 l
Afhankelijk van de maaimachine kunnen er een 
of twee tanks worden gemonteerd en met een 
eenzijdige of tweezijdige sproeibalk worden 
gecombineerd

Volgens de norm
Met drukregelaars en manometers 
(0,2 bar-schaal) kan de gewenste 
bedrijfsdruk worden ingesteld

Grote tankopening
Comfortabel vullen van de tank 

dankzij de grote tankopening met 
uitneembare zeef

Comfortabel
Elektrische 12-Volt 
stuurinrichting met sterke 
magneet voor praktisch 
monteren op de tractor. De 
afzonderlijke sproeikop-
pen en de pomp worden 
bediend met een wipscha-
kelaar

Betrouwbaar
Het aanzuigfilter beschermt de 

pompunit tegen de kleinste ver-
ontreinigingen. Voor het reinigen 
van de tank wordt de afvoer ge-
blokkeerd door een afsluitkraan
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Zonder concurrentie
K2-D | ECO Serie
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Zonder concurrentie
K2-D Serie

Uitstekend zicht
Vrij zicht op het laadgedeelte, dus comfortabel en 
efficiënt werken tot laat in de schemering.

Efficiënt en veilig
Snel lossen: zelfs 8 kratten tegelijk. Geen probleem dank-
zij de hydraulische kratfixatie.

Waardevolle vracht
De optimale stootbescherming beschermt de waardevolle 
oogst tijdens het transport.

Veiligheid voorop
Snel en veilig 
werken dankzij 
de hydraulische 
kistklem voor 1-3 
kisten

Uitstekend zicht op 
laadgedeelte
Comfortabel en efficiënt 
werken dankzij het vrije zicht

Onderhoudsvrij
Geleiders met hoogwaardige 
gecombineerde lagers met 
lange levensduur, zijwaartse 
uitschuiving over teflonlagers. 
Daardoor is de hefmast altijd 
klaar voor gebruik

Opvallend ergonomisch
Optimale driepuntpositie voor 
maximale belasting

Maatwerk
De lengte van de slangen 
en de driepuntcilinders zijn 
aangepast aan het betreffende 
model tractor

Gepatenteerde 
vorksluiters
Wanneer het kistdraagsys-
teem helemaal wordt inge-
schoven, sluiten de vorken 
automatisch

Type K2-D175 K2-D195 K2-D235 K2-D255 K2-D275

Max. hefhoogte 170 cm 190 cm 235 cm 250 cm 275 cm

Hefvermogen 1.500 kg

Zijwaartse 
uitschuiving 9,5 + 9,5 cm

Kanteling 20 cm

Gewicht 339 kg 355 kg 386 kg 398 kg 411 kg

Totale hoogte 170 cm 180 cm 200 cm 208 cm 220 cm
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Zonder concurrentie
ECO Serie

Maatwerk
De lengte van de slangen en de driepuntcilinders zijn 
aangepast aan het betreffende model tractor.

Door de geoptimaliseerde driepuntspositie kan de 
bevestiging nog dichter op de tractor zitten en kan de 
hefmast maximaal kantelen.

Uitstekend zicht
Vrij zicht op het laadgedeelte, dus comfortabel en effici-
ent werken.

Praktisch
De transportwagen is een trouwe hulp voor zelfstandig 
verplaatsen en parkeren van de hefmast.

Type ECO-175 ECO-195 ECO-235 ECO-255 ECO-275

Max. hefhoogte 170 cm 190 cm 235 cm 250 cm 275 cm

Hefvermogen 1.500 kg

Zijwaartse 
uitschuiving 9,5 + 9,5 cm

Kanteling 20 cm

Gewicht 314 kg 330 kg 361 kg 373 kg 386 kg

Totale hoogte 170 cm 180 cm 200 cm 208 cm 220 cm

Uitstekend zicht op 
laadgedeelte

Comfortabel en efficiënt 
werken dankzij het vrije 

zicht

Onderhoudsvrij
Geleiders met hoog-
waardige gecombineerde 
lagers met lange levens-
duur, zijwaartse uitschui-
ving over teflonlagers. 
Daardoor is de hefmast 
altijd klaar voor gebruik.

Zijwaarts uitschuiven
Standaard hydraulische 
zijwaartse uitschuiving 
over teflonlagersVerstelbaar

Handmatige 
vorkverstelling voor 
verschillende maten 

pallets
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Volledig draaien
Kistenkantelaar

Absoluut veilig
Het kantelen kan pas beginnen als de kist veilig is 
vastgeklemd. Daarvoor is alleen een dubbelwerkende 
aansluiting nodig.

Volledig draaien
Volledig legen dankzij 180° kantelen van de kist. 

Montage op industriële heftruck
Dankzij de driepuntsadaptor kan de kistenkantelaar snel 
en eenvoudig op iedere heftruck worden gemonteerd.

Direct te gebruiken 
Eenvoudig en snel monteren en demonteren op 
K2-D en ECO-hefmast (10 min)

Slimme constructie
Lichte maar zeer stabiele 
constructie dankzij robuust 
staal, voor zware belasting

Praktisch
Fixeerarm kan eenvoudig worden 
afgeschroefd wanneer hij niet 
gebruikt wordt

Betrouwbare techniek 
Jarenlang uiterst betrouwbaar dankzij de 
hoogwaardige onderdelen

Type KW 70 KW 85 KW 100

Opening kistenhouder 45 - 69 cm 62 - 86 cm 79 - 103 cm

Hefvermogen 600 kg

Gewicht 145 kg
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Multitalent
Achterlader

50  51Ilmer Achterladers    5150    Ilmer Achterladers



Multitalent
Achterlader

Slimme heftechniek
Zelfnivellering bij het heffen en laten zakken dankzij 
gesynchroniseerde parallelle geleiding.

Snel wisselsysteem
Praktische optie voor snel en veilig wisselen van 
verschillende werktuigen.

Schepbak kan ver omhoog
Maximaal laadvolume en veilig transport, ook op steile 
hellingen.

Kan allebei
Bevestiging op voor- of 
achterdriepuntsophanging

Meester in 
betrouwbaarheid
Sterke, robuuste constructie 
dankzij hoogwaardig staal en 
speciaal geharde bouten voor 
zware belasting 

Zo is onderhoud leuk
Direct toegankelijke 
smeerpunten bij alle 
scharnierpunten Slimme heftechniek 

Zelfstandige hellingcor-
rectie door middel van 
gesynchroniseerde paral-
lelgeleiding

Overzichtelijk 
Snel en efficiënt 
werken dankzij 
vrij zicht op het 
laadgedeelte

Type HS

Max. hefhoogte 230 - 250 cm

Max. laadhoogte 210 - 230 cm

Max. transportgewicht 
(achterlader gesloten)

2.500 kg

Hefvermogen 
(bij volledig geopende achterlader)

400 kg

Bedrijfsdruk 175 bar

Gewicht (zonder accessoires) 196 kg
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Graafbak met tanden
Robuuste graafbak in verschillende 
breedten.

Volumebak
Ongeveer 40% meer inhoud, met 
slijtstrip. Ideaal voor transport van 
lichte materialen en sneeuwruimen.

Balenvork
Verkrijgbaar in verschillende 
vorklengten.

Combilader met hydraulische 
grijphark
Ongelooflijk veelzijdig.

Palletvork
Vorken handmatig in breedte verstel-
baar en opklapbaar, inclusief trans-
portbeveiliging.

Rooier
Eenvoudig en praktisch opzetstuk 
voor het rooien van veredelde 
appelbomen.

Slijtstrip
Ideaal voor lichte materialen 
als houtsnippers en bij het 
sneeuwruimen.

Mestvork
Ideaal voor het transporteren van 
droge stalmest.

Hydraulische grijphark
Te combineren met graafbak en 
schepbak.

Plantvork
Ideaal voor het verplanten van 
bomen in bestaande aanplant.
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Meester in efficiency
Snoeihoutverwijderaar wijnbouw
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Meester in efficiency
Snoeihoutverwijderaar wijnbouw

Topper
Met de Ilmer wijnstokrooier wordt tot 90% van de wijn-
stok uitgetrokken en gehakseld.

Natuurlijk is een goede snoeivoorbereiding benodigd.
One-man-show
De wijnstokrooier kan door één persoon worden bediend. 
Dat spaart arbeidskosten uit.

Perfect samenspel
De wijnstokrooier kan alleen optimaal worden ingesteld 
voor de betreffende wijngaard in combinatie met het 
bijpassende olieaggregaat van Ilmer.

Draad niet beschadigd 
Wielen en wormschroef 
in rijrichting

Gepatenteerd
De uitgekiende techniek van de Ilmer 
wijnstokrooier is beschermd door Euro-
pees patent

Slimme constructie
Slank en compact voor de beste 
ergonomie en het beste zicht

Indrukwekkend efficiënt 
Automatisch verwijderen en 
hakselen van wijnstokken door 
slechts 1 persoon

Type RHZ

Rijsnelheid 2-3,5 km/h - afhankelijk van druivensoort

Hoogte gesloten 225 cm

In hoogte verstelbaar 65 cm

In breedte verstelbaar 38 cm

Kanteling +20° tot -20°

Gewicht RHZ
(hydraulisch aggregaat)

396 kg
(207 kg)
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Onverwoestbaar
Wortelsnijder
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Onverwoestbaar
Wortelsnijder

Instelbaar — ook tijdens het rijden
Snijhoek en snijdiepte moeiteloos instellen met een druk 
op de knop. Daardoor kan de groei van het gewas gere-
guleerd worden zonder chemische middelen.

Gewichtsupport
Extra gewichten vergemakkelijken het indringen in harde, 
verdichte bodems.

Hier kunnen de standaardgewichten van de tractor voor 
gebruikt worden.

Individueel instelbaar
Voor- of achtermontage, optioneel 
met extra gewicht voor licht woelen 
in extreem compacte bodem

Onverwoestbaar
Extreem robuuste constructie, sterk en 
deels gehard staal

Volledig instelbaar 
Eenvoudig instelbare snijhoek en 
-diepte, ook tijdens het rijden

Scherp
Zeer slijtvast mes, ook geschikt voor 
stenige grond

Type WS

Werkdiepte 82 cm

Kanteling +24° tot +70°

Gewicht 220 kg
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Genadeloos
Stronkenlichter
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Genadeloos
Stronkenlichter

Genadeloos
De sterke grijptang met hefboomondersteuning geeft 
uitstekende grip. Daardoor kunnen boomstammen en 
wijnstokken snel en eenvoudig worden ontworteld.

Klem met rubberbekleding
Voor voorzichtig omklemmen en uittrekken van betonnen 
palen, zonder wegglijden.

Efficiënt 
Overzichtelijk werken dankzij 

compacte constructie

Zo is werken leuk
Direct toegankelijke smeerpunten 
bij alle scharnierpunten

Grote opening
Verwijdert moeiteloos 
boomstammen en houten en 
betonnen palen van max. 
15 cm doorsnede

Type B99

Opening grijptang 19 cm

Bedrijfsdruk 175 bar

Gewicht 79 kg
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ILMER Maschinenbau Ltd.

Staatsstraße 74 | I-39020 Kastelbell-Tschars (BZ)

tel. +39 0473 624 133 | fax +39 0473 624 499

info@ilmer.it | www.ilmer.it

Importeur:

ZHE Trading BV

Potenblokseweg 4 | 4794 RM Heiningen 

(gem. Moerdijk) Netherlands

tel. 0031-168467467

verkoop@zhe.nl | fruitteeltmaaier.nl 

Bozen
MeranTschars

MADE IN SOUTH TYROL

Dealer: 


