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Gewichtseenheid ketting gewicht Schijf Concaviteit Diameter Spatiëring

11kg 68kg/m 25° 330mm 160mm

Zeer duurzame stalen constructie

Werkdiepte 2-4 cm

Vereist 18 kW/25 pk per meter werkbreedte

Ontwikkeld voor onkruidbestrijding

Verwisselbare schoepenschijf

Optimale bedrijfssnelheid van 12-14 km/u 

Bij uitstek geschikt voor lichte tot middelzware 
grond

K4-schijvenketting
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De schijvenketting K4 is een nieuwe schijf die speciaal is ontwikkeld voor een betere onkruidbestrijding bij 
tal van grondsoorten. De schijf zit tussen de zwaardere, agressievere CL2-schijvenketting en de veelzijdige 
C1 in. De K4 combineert de voordelen van een verwisselbare schijf met schoepen met de efficiëntie van een 
lichtgewicht model en kleinere afstand tussen de schijven.

De K4-schijvenketting heeft een afstand van 160 mm tussen de schijven. Hierdoor wordt gezorgd voor overlap 
en een afdekking van meer dan 100% van de bodem, zelfs bij een geringe werkdiepte. Deze schijf met een 
scherpe rand en gladde kant zet het superieure onkruidbestrijdingsvermogen van de CL2-schijvenketting 
effectief om naar een lichtere, minder agressieve uitvoering. 
Het K4-platform heeft een haak-oogsysteem als basis waarop een verwisselbare schoepenschijf is bevestigd. 
De schakels worden verbonden tot een schijvenketting die wordt geborgd met een borgpen. Schakels kunnen 
worden toegevoegd of verwijderd zonder dat de ketting hiervoor hoeft te worden gedemonteerd.

De schijvenketting presteert bijzonder goed bij gematigde omstandigheden en loopt snel en ondiep. De schijven 
ploegen 2 tot 4 cm diep en hebben een optimale bedrijfssnelheid van 12 tot 14 km/u. Door het gewicht van 68 
kg per meter heeft de K4-schijvenketting 18 kW/25 pk per meter nodig voor een effectieve werking.* De K4 is 
uitgebreid in het veld getest (net als alle andere Kelly-schijvenkettingen) en gaat jarenlang mee.

* het vereiste aantal pk is een schatting en afhankelijk van de bodemomstandigheden
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