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Fast-Click Adaptor in vijf stappen
Hoe werKt Het?

Digger tools

Om te beginnen bevestigt u de adapter 
met twee zeskantbouten en twee 
zelfborgende moeren aan de tand. 
Draai de bouten zo vast mogelijk aan.

Vervolgens schuift u de beitel over de 
adapter. 

Schuif de borgclip in de daarvoor 
bestemde uitsparing. Deze opening 
is zo gevormd dat de clip uiteindelijk 
volledig verborgen is en niet beschadigd 
kan worden door contact met aarde of 
stenen.

Schuif de borgclip volledig in de 
uitsparing tot deze volledig verborgen 
is. Lukt niet handmatig, dan volstaat 
een licht tikje met een hamer.

Schuif de beitel volledig over de adapter.
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Snel en veilig  
onderdelen  
vervangen met de  
Fast-Click Adaptor 
Veiligheid, ergonomisch design en 
langere levensduur. Digger Tools heeft 
zichzelf tot doel gesteld het leven van 
de landbouwer makkelijker te maken. 
Met de Fast-Click Adaptor van Digger 
vervangt u de beitels van uw cultivator in 
slechts 5 seconden. Zonder gereedschap 
en schroeven! Het snelwisselsysteem is 
uitvoerig getest in de hardste bodems 
van Europa en is op vrijwel elke machine 
toe te passen. 

Carbide  
slijtdelen in  
de webshop
Carbide slijtdelen in de webshop. U 
vindt de carbide slijtdelen in onze 
webshop via: Welkom > Grond
bewerkingstechniek > Carbide  
slijtdelen.

Het assortiment is nog in ont
wikkeling en omvat momenteel  
± 200 verschillende slijtdelen voor  
ploegen, rotorkopeggen en  
cultivatoren.

Digger Tools  
in de webshop
U vindt de artikelen van Digger in 
onze webshop via: Welkom > Grond
bewerkingstechniek > Cultivatoren 
> Cultivatorbeitels. Kies vervolgens 
in de lijst met merknamen voor  
‘Digger Tools en daarna ‘Digger 
Tools snelwisselsystemen’. U kunt 
ook via het zoekveld zoeken op  
‘Digger’. 

Het huidige assortiment Digger Tools 
bestaat uit 6 verschillende beitels, 
een borgclip en twee adapters. Beide 
adapters passen op alle beitels, het 
verschil zit in de hartophart af
stand van de boutgaten waarmee de 
adapter op de tandsteel bevestigd 
wordt.




