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Malone is sinds 1999 al actief in het ontwerpen en produceren van hooibouwmachines.
Gevestigd in het westen van Ierland, hebben zij een mooie reeks goede
hooibouwmachines gebouwd. Naast de maaimachines, schudders, harken en
opraapwagens bouwt Malone ook weidebloters en kloofmachines. De eigenaar van
Malone was eerst productieleider van MCHale. De degelijkheid in de producten van
MCHale is terug te vinden bij de producten van Malone.
Tijdens het ontwerpen van de machines wordt rekening gehouden met degelijkheid en
simpelheid van de machine daarnaast probeert Malone de arbeidsbelasting en het
dieselverbruik zover mogelijk te reduceren.

Rosier Greidanus BV
Rosier Greidanus BV, gevestigd te Winsum(FRL), is importeur van Malone en kan u
voorzien van deze robuust gebouwde schudder. Naast Malone importeert
RosierGreidanus Zunhammer, Budissa baggers en Annaburger.
Wij helpen u graag aan de Sint Michaelsberch 2A in Winsum.
Wietse Rosier
06-52505726
Siebren Greidanus
06-19502344
Willem Ludema
06-20569745

www.rosiergreidanus.nl/www.malonefm.nl
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Zorgvuldigheid
Een goed inkuilproces is van groot belang voor de goede conservering van uw
kuil. Voor een goede conservering is het van belang dat u een goed egaal
gedroogd en schoon product inkuilt. Malone heeft de schudder ontworpen om
te zorgen dat de kwaliteit van het gras maximaal wordt behouden. Door de
goede kerende werking droogt het gras snel en is het veldverlies minimaal.
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Haaktand
Om ervoor te zorgen dat het gras snel droog wordt is het van belang dat bij het schudden een
goede kerende werking van het gras plaatsvindt. Hoe groter de afstand is die het gewas in de
lucht aflegt, hoe beter deze kerende werking plaatsvind.
De haaktand pakt het gras in twee lagen, de bovenste tand
pakt de toplaag die droog is, de onderste tand pakt het natte
product. Het natte product is zwaarder en wordt verder weg
geworpen terwijl het droge product lichter is en dichterbij
neervalt. Het natte product valt dus altijd boven op het droge
product.
Dit effect is nog eens versterkt doordat de onderste tand
langer is dan de bovenste. Hierdoor heeft de onderste tand
een hogere snelheid dan de bovenste waardoor het natte
gras nog verder weg wordt gegooid en gegarandeerd boven
op het droge gras komt te liggen.
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Schoon product
Voor de kwaliteit van de kuil en het grasland is het
van belang dat er zo weinig mogelijk schade wordt
aangebracht tijdens het schudden, hierbij is de
afstelling van de schudder van groot belang.
Daarnaast is de haaktand van Malone flexibel geveerd
waardoor deze bij eventuele oneffenheden
gemakkelijk weg buigt. Dit minimaliseert de
hoeveelheid ruwe as in de kuil en zorgt ervoor dat de
onkruiddruk laag blijft.

Kant-schud inrichting
Middels een mechanisch systeem kan de
schudder schuin gezet worden om langs de
sloot van het perceel te schudden. Door de
schuinstelling wordt het gras naar de midden
van het perceel geworpen.
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Stabiliteit
Malone heeft haar schudder gestabiliseerd met
hydraulische cilinders die binnen een gesloten
systeem met accumulators worden gestabiliseerd. Dit
voorkomt slijtage en schade aan de zowel de trekker
als de schudder.

Techniek
Tedd- Air schudders zijn robuust gebouwd en
geschikt voor oneffen percelen. De machine volgt
mooi bij kleine oneffenheden op het land, hierbij
blijft de hoek van de rotors altijd gelijk. De hoek van
de rotor kan veranderd worden door de lengte van
de topstang en de hoek van de banden te
veranderen. De machine is gemakkelijk te bedienen
en wordt in transportstand mechanisch geborgd.

Tedd-Air 570
Rotoren
Diameter van rotoren
Tanden type
Werkbreedte
Transportbreedte
Hoogte
Lengte
Tanden per rotor
Transport
Werksnelheid
Transportsnelheid (max)
Gewicht
Vereist vermogen
PTO toerental

Tedd-Air 840

Tedd-Air 1100

4

6

8

1,60 m
haaktand
5,74 m
2,78 m
2,60 m
2,30 m
7
Gedragen
15 km/h
30 km/h
830 kg
70 pk

1,60 m
haaktand
8,45 m
2,98 m
3,20 m
2,30 m
7
Gedragen
15 km/h
30 km/h
1100 kg
80 pk

1,60 m
haaktand
11,05 m
2,98 m
3,20 m
3,50 m
7
Getrokken
15 km/h
30 km/h
1400 kg
90 pk

540 rpm

540 rpm

540 rpm
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Malone hooibouwproducten
Malone is op het moment druk bezig om haar hooibouw assortiment uit te breiden en
verder te ontwikkelen. In Ierland heeft Malone haar ruimschoots bewezen onder de
zwaarste omstandigheden in natte Ierse grassneden. Malone heeft in Ierland een
marktaandeel van 40% in de hooibouwmachines.

Maaiers
Malone heeft ook een triplemaai-combinatie
welke geschikt is voor de Nederlandse markt.
Maaiers worden geleverd met een volledig
gegalvaniseerd frame . De maaiers zijn speciaal
ontworpen voor zware
grassneden.

Ladewagens
Malone produceert zeer
degelijke ladewagens met een
capaciteit van 35 tot 75 kubieke
meter. De wagens zijn in twee
series uitgevoerd. Malone heeft
momenteel de rotor met de
grootste diameter die
beschikbaar is op de markt.

