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Kluitenrooiers 

KLR-300 serie 



 

 

  

 

 

Damcon is al sinds 1969 een begrip in de 

boomkwekerij. 

Onze jarenlange ervaring staat borg voor 

machines van goede kwaliteit. Door langjarig 

gebruik (20 jaar is geen uitzondering) zijn 

Damcon machines erg duurzaam!   

De machines zijn werkzaam in de boomkwekerij, 

groenvoorziening en fruitteelt. Verkoop vindt 

wereldwijd plaats. 

Een compleet aanbod van 

boomkwekerijmachines 

 

 

Een team van ca. 30 mensen werkt dagelijks met 

veel passie in onze fabriek. Een Damcon 

machine bouw je niet, die creëer je!  

Deze passie voor Damcon machines merken we 

ook bij u als klant. “Ik werk niet met een machine, 

nee, ik rooi bomen met een Damcon!”  

Door processen voor u als klant te 

mechaniseren, veraangenamen we het leven van 

u als kweker, groenvoorziener en fruitteler. 

Innovaties komen door een unieke 

samenwerking tussen klant en Damcon tot 

stand. 
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Het resultaat spreekt voor zich 
De kluitenrooiers vereenvoudigen en verlichten het 

rooien van bomen en struiken 

 

Ontdek de 

KLR-300 
De kwaliteit die u van Damcon 

gewend bent. 



 

 

 

  De voordelen van de KLR-300 serie 

• Compacte machine  

• Kluitmaat van 15 cm tot 40 cm  

• Uniforme kluiten 

• Geen lichamelijke belasting 

• Hoge capaciteit 

• Robuust gebouwd 

• Onderhoudsarm 
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   Opties voor de KLR-300 serie 

Spaden 
Set spaden Ø in cm 

KLR-300 

15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38 en 

40 

KLR-301 

20, 22, 24, 25, 26, 28, 30 en 32 

Elektrische bediening 
Met 2 of 3 functies 

Snelkoppeling 
• CW-0 

• CW-1 

Snelkoppeling 
Lehnhof MS-03 

Montageplaat 
Vlak, ongespoten  

Hydrauliekslangen 

4 of 6 stuks met snelkoppeling 

Elektrische bediening 

Door middel van een wisselklep 
Camera 
Opgebouwd en geïnstalleerd 

Spadepunt 

Voor het beter snijden van 

wortels 



 

 

  

 

 

 

 

  

Type overzicht KLR-300 serie 

 KLR-300 ST 

• Selectief werkende kluitenrooiunit, 

uitgevoerd met 2 hydraulische spaden, 

zonder ondersnijmes 

• Aanbouwuitvoering voor een minikraan 

(min. gewicht  2,5 ton), wiellader of 

bobcat 

• Verwisselbare kluitdiameter 15 tot 40 cm 

 KLR-300M ST 

• Selectief werkende kluitenrooiunit, 

uitgevoerd met 2 hydraulische spaden en 

ondersnijmes 

• Aanbouwuitvoering voor een minikraan 

(min. gewicht 3,5 ton), wiellader of bobcat 

• Verwisselbare kluitdiameter 15 tot 40 cm 

 KLR-301M ST 

• Speciaal voor bomen met zeer dikke 

wortel (bijv. Nordmann) 

• Selectief werkende kluitenrooiunit, 

uitgevoerd met 2 vaste spaden en 

ondersnijmes 

• Aanbouwuitvoering voor een minikraan 

(min. gewicht 5 ton), wiellader of bobcat 

• Kluitvorm is cilindrisch (geen potvorm) 

• Verwisselbare kluitdiameter 20 tot 32 cm 
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Type  KLR-300 ST KLR-300M ST KLR-301M ST 
 

Aanbouw 
CW-0/1 

Lehnhof MS-03 
CW-0/1 

Lehnhof MS-03 
CW-0/1 

Lehnhof MS-03 

 
Benodigd min. gewicht machine 2,5 ton 3,5 ton 5,0 ton 

 
Hydraulische capaciteit  20 L/m 20 L/m 20 L/m 

 
Hydraulische druk 100 - 180 bar 100 - 180 bar 100 - 180 bar 

 
Machine lengte & breedte 70 x 70 cm 70 x 70 cm 70 x 70 cm 

 
Gewicht 115 kg 145 kg 180 kg 

 
Capaciteit 300 p/u 180 p/u 120 p/u 

 
Kluitgrootte 20/25/32/40 cm 20/25/32/40 cm 20/25/32 cm 

 
Spaden 2 2 2 

 
Hoek spaden 10º 10º 0º 

 
Ondersnijmes - Ja Ja 

Technische gegevens KLR-300 serie 
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Waarom een Damcon  
kluitenrooier 
- Comfortabel werken 
- Lange levensduur 
- Onderhoudsarm 


