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Gebruikershandleiding - de Kabalèze
De Kabalèze is een veldkar die groentebakken over je veld vervoert.

De Kabalèze heeft 3 wielen, wat een grote wendbaarheid biedt. Daarom moet het plateau
evenwichtig geladen worden opdat de Kab niet omwenteld.

De Kabalèze wordt door de mens aangedreven. Er zijn 2 handvaten aan het plateau alsook
een uitneembare horizontale duwstang. Hiermee kan je de Kab duwen en trekken.

De Kabalèze kan tot 150 kg lading opnemen. De Kab is niet gemaakt om mensen of andere
levende wezens te vervoeren.

De 18 gaten aan de twee uiteinden van het plateau (2 x 9 gaten) dienen om metalen baren
in te steken van 15 mm op 15 mm. In deze gaten kunnen opties terecht komen zoals de
duwstang, een fietshaak of een parasol.

Kenmerken van het werktuig - de Kabalèze
Breedte en lengte van het plateau: 120 x 160 cm
⇒ mogelijk om 8 bakken te plaatsen van 60 x 40 cm

Hoogte van de draagas: ongeveer 60 cm (gedragen door 2 mountainbike-wielen van 20”)
Breedte van de draagas: 100 cm / 120 cm / 150 cm (op maat in functie van uw bedden)
⇒ hiermee kan je over bijna al uw planten rijden

Gewicht van het geheel: ongeveer 45 kg
⇒ licht gewicht om de Kab gemakkelijk te kunnen sturen

Andere elementen van de Kabalèze:
● 2 messendragers
● 2 handvaten
● een uitneembare duwstang
● een uitneembare voet om de Kab buiten het veld te stabiliseren en om te vormen in

een wastafel

Opties van het werktuig - de Kabalèze
Een bakken-drager die zich op 3 niveaus (in  functie van de hoogte van uw groenten) kan
vasthechten op de boord van het plateau. Zo kan je steeds de groentebak waarmee je werkt
dicht bij jou houden.

Een elastieken-bakje die zich overal rond het plateau kan vasthechten.


