
Valpadana Blitz 150XL

-2 wielige werktuigen drager
- Yanmar diesel motor 26pk 3 cilinder 
- 6+1 versnellingen
- Hydraulisch bekrachtigde schijfremmen
- 125cm werkbreedte (variabel)
- in diverse breedte maten leverbaar
- lage bodemdruk
- snel verstelbare stuurboom
- compacte uitvoering

Valpadana Blitz 150 XL 



De onderhoudsvriendelijke Yanmar dieselmotor voldoet aan de 
EPA, CARB and CE richtlijnen. Dit garandeert een lage 
uitstoot, laag brandstofgebruik, langere levensduur, minder 
geluid en trillingen.

Goede toegankelijkheid van de motorruimte voor éénvoudig 
onderhoud.

De Valpadana Blitz 150XL is voorzien van een overzichtelijk 
dashboard, voorzien van o.a. urenteller, temperatuur 
aanduiding en een acculampje.

De freesbak is zeer gemakkelijk te openen door middel van één 
snelsluiting. Blijft openstaan bij schoonmaken. Geheel glad
aan binnenzijde (minimale aankoek grond).  Rondsels lager 
ondersteund. Diverse breedtes leverbaar. 

SPECIFICATIES Valpadana Blitz 150XL  Tiller
Motor Yanmar Direct-Injection 3TNM72 (EPA TIER 4)

SPECIFICATIONS Valpadana Blitz 150XL  Tiller
Engine Yanmar Direct-Injection 3TNM72 (EPA TIER 4)
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-max vermogen18.7KW / 25.6pk
-3 cilinder watergekoeld
-elektrisch gestart
-brandstof tank van 12Liter
Transmissie 7 versnellingen 6v/1a
-mechanische differentieel blokkering
-hydraulische rem besturing
Aftakas 2 toerige 540 / 750
-mechanisch ingeschakeld
Stuurboom zijdelings snel verstelbaar
-vertande hoogte verstelling
-dubbele motorstop beveiliging
Freesbak zware uitvoering
-rondsels lager ondersteund
-eenvoudig te openen freeskap
-sterk uitgevoerde aandrijving
Afmetingen standaard met 125cm frees
-lengte (zonder rol) 190cmx127cmx120cm
-gewicht machine +/- 340kg
-bandenmaat 26x12.00-12

Optioneel
-Valpadana versnipper bak
-div. werkbreedtes
-messen soort / aantal

-banden soort

-max power 18.7KW / 25.6pk
-3 cilinder liquidcooled
-elektric starter
-fuel tank van 12Liter
Transmission 7 speeds 6v/1a
-mechanical differential lock
-hydraulic brake steering
PTO 2 speeds 540 / 750
-mechanically activated
Handle-bar quick adjustable
-high adjustable 
-double engine stop safety
Tiller heavy duty
-pinion bearing supported
-easy opening safety shield
-heavy duty transmission
Dimensions standard 125cm tiller
-length (without roller) 190cmx127cmx120cm
-weight machine +/- 340kg
-tire size 26x12.00-12

Optional
-Valpadana shredder attachment
-diff. working widths
-blades type / numbers

-diff. tires


