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CAMOPLAST TIDUE TRACKS:

     1

Optimaal rijcomfort en stabiliteit 
op ruw terrein, bij greppels en 
diagonale grondbewerking.

Oogsten onder extreme 
omstandigheden.

Track module met open-naaf 
en veersysteem.

Oliepeilglas.

Conventionele rooier op rupsen.

Door minimale bodemdruk, 
minimale bodemschade, ook 
in de ploegvoor.

Ook hier is gekozen voor 
Camoplast tracks voor tractie en 
minimale bodemdruk.

Dumperwerk onder alle 
omstandigheden.
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De Vries Mechanisatie BV
Bezoek adres:      Postadres:
     Lieving 45            Postbus 150
     9411 TC                9410 AD  
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Importeur voor Nederland:

CAMOPLAST CONVERSION TRACK 
SYSTEM ENGINEERED BY TIDUE

NEDERLANDSE VERSIE
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“Oogsten onder alle omstandigheden”

- Eerder in het voorjaar beginnen en
 langer doorwerken in het najaar
- Tot 65% minder bodemdruk
- Minimale structuurschade in de
 bodem, maximale gewasopbrengst
- Binnen 2 uur omschakelen naar gewone 

banden

“Maak van uw tractor een krachtpatser”

- Optimale tractie door groot contact- 
oppervlak en flexibiliteit van de track

- Vermogensbesparing en slipreductie 
 => brandstofbesparing



CAMOPLAST Rubber Track Systeem

De Amfibios tracks geven u de mogelijkheid om 
zelfs met zware machines onder de meest 
extreme omstandigheden te werken dankzij een 
superieure tractie en een zeer groot 
draagvermogen.

Waarom Camoplast Tracks:

Door de jaren heen bewezen kwaliteit.
Passend op nagenoeg elke tractor, combine,  
hakselaar, zelfrijdende rooimachine etc.
Onderhoudsarm: één smeerpunt, overige 
lagers in oliebaden.
Een enkele set inzetbaar voor zowel tractor 
als oogstmachine d.m.v. verschillende 
adapters.    
Als enige track systeem uitvoerbaar met 
veersysteem voor comfort en een "Speed 
Mulitplier" om fabrieks snelheid te behouden. 
Montage directe op flens/naaf: sterke 
constructie en korte montage tijd.

Chassis: 
hoogwaardige 
stalen componenten 
met precisie aan 
elkaar gelast voor 
een zeer lange 
levensduur.

Aandrijfwiel:
nauwkeurige geometrie 
en assemblage 
verzekeren een 
perfecte overbrenging 
op de nokken van de 
rups.

Loop- wielen en rollen: 
ontworpen voor een 
goede begeleiding van 
de band en een 
gelijkmatige 
bodemdruk.

Spansysteem: 
hydraulische cilinder 
met een stikstofbol 
voor schokabsorptie 
en een perfecte 
rupsspanning onder 
alle omstandigheden.

Rubber loopwerk:  
verkrijgbaar in de 
breedtes: 610, 762 en 
915  mm. Leverbaar in 
verschillende 
prijsklassen en met 
verschillende  
nokkenprofielen, ieder 
met specifieke 
eigenschappen.

CAMOPLAST  30/36T23 CAMOPLAST  24D18

30T23 36T23
Breedte 762 mm

(30”)
915 mm

(36”)

A 354 mm 431 mm

B 408 mm 484 mm

Aandrijfwiel 23 23

Gewicht 1950 kg 2150 Kg

24D18
Breedte 610 mm

(24”)

A 278 mm

B 332 mm

Aandrijfwiel 18

Gewicht 1300 kg

Open-naaf systeem: 
gepatenteerde open-
naaf reduceert machine 
breedte en biedt ruimte 
voor een 
eindaandrijving.
( 24T23B en  
24Q23MB)

Veersysteem: (optie) 
gepatenteerd 
onderhoudsvrij gelagerd 
systeem met twee 
onafhankelijk verende 
rubbers werken in een 
gesloten kinetische keten 
voor het hoogst 
mogelijke rijcomfort.
(30/36Q23M en  24Q23MB)

Sferische looprollen: (alleen 
bij veersysteem) het 
gepatenteerde 
pendelsysteem past zich 
aan op bodem 
oneffenheden voor 
rijcomfort en langere 
levensduur van de rups.
( 30/36Q23M,  24D18  
en 24Q23MB)

CAMOPLAST  30/36T23N CAMOPLAST  24/30T23B

30T23N 36T23N
Breedte 762 mm

(30”)
915 mm

(36”)

A 354 mm 431 mm

B 408 mm 484 mm

Aandrijfwiel 23 23

Gewicht 1950 kg 2150 Kg

24T23B 30T23B
Breedte 610 mm

(24”)
762 mm

(30”)

A 356 or 
316 mm*

407 mm

B 254 of 
294 mm*

355 mm

Aandrijfwiel 23 23

Gewicht 2100 Kg 2250 Kg

* Dankzij een dubbelfunctie flens kan de 
maat worden afgestemd op de eis.

CAMOPLAST  30/36Q23M CAMOPLAST 24/30Q23MB

30Q23M 36Q23M
Breedte 762 mm

(30”)
915 mm

(36”)

A 354 mm 431 mm

B 408 mm 484 mm

Aandrijfwiel 23 23

Gewicht 2200 kg 2400 Kg

24Q23MB 30Q23MB
Breedte 610 mm

(24”)
762 mm

(30”)

A 356 or 
316 mm*

407 mm

B 254 of 
294 mm*

355 mm

Aandrijfwiel 23 23

Gewicht 2350 Kg 2500 Kg

* Dankzij een dubbelfunctie flens kan de 
maat worden afgestemd op de eis.

Standaard Compact

Meer asymmetrisch Met open naafsysteem 

 Met veersysteem Met open naaf- en veersysteem 
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