
Fabrikant van landbouwmachines 

GABARE 

ZERO GRAZE MAAIWAGENS 



DE FAMILIEGESCHIEDENIS BEGING IN 1964…. 

Opgericht door Pierre BELAIR op de grens van Norman-
dië, Bretagne en de Pays de la Loire, heeft de onderne-
ming zich gevestigd als fabrikant van landbouwmachi-
nes in een enorm veehouderijgebied.  

In de loop der jaren is de productie geleidelijk op een 
zeer specifiek deel van de markt gericht, namelijk dier-
voeding. Het avontuur van de voederwerktuigen begon 
in 1973 met de eerste vijzelvoeder, gevolgd door de 
eerste kuiluithaalmachine in 1975. 

Innovatief en met aandacht voor zijn klanten, zal Pierre 
BELAIR nooit ophouden zijn programma te ontwikke-
len, vergezeld van een team van steeds trouwe mede-
werkers. 

De reputatie van de BELAIR-machines heeft zich vervol-
gens over de regio's verspreid om zich op het hele nati-
onale grondgebied te ontwikkelen. De eerste samen-
werkingen met dealers begonnen, en vandaag zijn er 
meer dan honderd in Frankrijk om u de service te bie-
den die u nodig hebt. 

Zijn dochter en schoonzoon, Nelly en Etienne JAN-
VIER, waren er al vele jaren bij en namen het bedrijf 
in 2005 over toen de oprichter met pensioen ging. 

In datzelfde jaar werd de eerste verticale voer-
mengwagen met voorop de machine een stroblazer 
geïntroduceerd.  

Om aan de groeiende vraag naar haar producten te 
voldoen, heeft de onderneming in 2007 en 2008 haar 
productielijn grondig gemoderniseerd met la-
sersnijsystemen, lasrobots, enz.….  

Doel: een FRANSE CONSTRUCTEUR blijven! 
Daarna volgen vele nieuwe producten, zoals de GA-
BARE zero graze maaiwagens, die nu in vele landen 
over de hele wereld worden gebruikt. 

Vandaag de dag zijn er 45 werknemers die streven 
naar het ontwerpen van kwaliteitsproducten en in 55 
jaar van het bestaan, heeft het bedrijf zijn nationale 
wortels weten te behouden en wenst het deze fami-
liale koers voort te zetten op basis van de tevreden-
heid van zijn klanten.  

Dank u voor uw vertrouwen … 

Streven naar prestaties ! 

1978 

2020 



LA REFERENCE EN REMORQUE AUTOCHARGEUSE A COUPE ROTATIVE 

Matériels conformes aux normes de sécurités, Nous nous réservons le droit de modifier nos matériels et leurs caractéristiques à tout moment et sans préavis ; illustrations (photos et dessins) non contractuelles 

GABARE Sélection  

Standaard uitvoering 

Electrische bediening 
  Trekdissel met hydraulische verstekverstelling 

Hydraulische disselsteunpoot met handpomp 
Dubbele groothoekaftakas aan trekker– en machinezijde 
Bodemketting met platte ketting en hydraulische regeling 

Aftakas aangedreven hydrauliekpomp 
Hydraulisch aangedreven balkeninvoer met vorken en geleidingen in HARDOX  

Trommelmaaier met 2 trommels en hydraulische inschakeling 
Maaier en invoer ophangen door veren 

  

Inhoud (m3 DIN) 13 tot 20 

Werkbreedte maaier (met een tractor met een maximale buitenmaat van 2,15 meter ) 2,10m 

Breedte invoer 1,09m 

Aantal invoerassen 7 

Aantal tanden invoeras 9 

As Bogie 

Banden 19/45-17 of 500/50-17 als optie 

Opzetrand Standaard (handmatig neerklapbaar) 

Keuze lossysteem 

Hydraulische achterklep 
(direct achter lossen zonder doseerwals)  

Hydraulische achterklep met doseerwals 
(met ketting, links en rechts lossend)   

Hydraulische achterklep met doseersysteem met 2 hydraulisch aangedreven doseerwalsen, 
met PVC losband van 80 cm breed, links en rechts lossend  



Invoeras met  

bronzen bussen 

Hydraulische inschakeling 

van maaitrommels 

Optie : Verhoogde maaitrommels 

met 7cm  

GABARE SELECTION 

 

Electrische  

bediening 

Aandrijving van de invoer aan het 

uiteinde van de aandrijfas 

 

invoer met vorken en geleidingen 

in HARDOX 

Hydraulische disselverstelling 

met transportvergrendeling  

Veerophangen maaier en invoer 

Bogie 

Zwaar frame van kokers 

150x150x4 aan de rechterkant en 2 dubbele 

kokers 150x100x3 aan de linkerkant voor 

een betere stabiliteit van de machine in 

verstekpositie. 

Versterkt disselscharnierpunt 

60 mm pen en 125/230 mm 

bronzen bus 

Opzetrand (handmatig neerklapbaar 



Keuze lossysteem 

Hydraulische achterklep met PVC losband en doseerwalsen 
         

(Doseerwalsen zijn gemonteerd in achterklep) 

Hydraulische achterklep Doseersysteem met 2 hydraulisch aange-

dreven doseerwalsen en PVC losband 

GABARE SELECTION 

Zijdeur met trap en  

veiligheidssensor  

Onafhankelijke hydraulisch systeem 

voor de invoer. Beperkt de hydrau-

lische belasting van de trekker en ga-

randeert een optimale werking bij het 

laden van de machine. 

Maximaal gecentreerde bodemketting voor 

gelijkmatig laden 

&  

Platte HR bodemketting 

Hydraulische klep met do-

seersysteem met ketting 



   GABARE SELECTION 

  S M L 

Inhoud (m3) /gemiddeld aangedrukt volume product gelost 18 23 26 

Inhoud (m3) /gemiddeld aangedrukt volume product gelost met 
opzetrand optie (touw of plaat)  

13 16.5 20 

Aantal invoerassen / Aantal tanden invoeras 7 / 9 

Breedte invoer 1090 mm 

Werkbreedte maaier (met een tractor met een maximale bui-
tenmaat van 2,15 meter ) 

2.10 m 

Lengte frame 3950 5000 6050 

Breedte frame 1830 

Hoogte frame met opzetrand met touwen 1802 

Totale lengte met hydraulische achterklep 7515 8565 9613 

Totale lengte met hydraulische achterklep en losband met ketting 7750 8800 9850 

Totale lengte met doseersysteem met 2 walsen en losband 8295 9345 10397 

Totale breedte 2300 

Totale hoogte 2996 

Aansturing Electrisch 

Disselsteunpoot Hydraulisch, handbediend 

Remmen  4 wielen plus parkeerrem 

Overdracht van asbelasting 
Niet beschik-

baar 
Optie Standaard 

Lossysteem Lossen via hydraulische achterklep 

Uitvoering tractor 
1 dubbelwerkend ventiel/ 1 enkelwer-

kend ventiel met drukloze retour / 1 rem-
ventiel / aftakas 540 rpm 1’’3/8 

Benodigde hoeveelheid olie tractor (mini) 80 litres 

Oliedruk mini/maxi 180/190 bars 

As Bogie 

Banden 19/45-17 

Gewicht met doseerwalsen (kg) 4950 5250 5600 

GABARE SELECTION 



GABARE Premium 

Standaard uitvoering 

Electrische bediening 
  Trekdissel met hydraulische verstekverstelling 

Hydraulische disselsteunpoot met handpomp 
Dubbele groothoekaftakas aan trekker– en machinezijde 
Bodemketting met platte ketting en hydraulische regeling 

Aftakas aangedreven hydrauliekpomp 
Hydraulisch aangedreven balkeninvoer met vorken en geleidingen in HARDOX  

Trommelmaaier met 2 trommels en hydraulische inschakeling 
Maaier en invoer ophangen door veren 

  

Inhoud (m3 DIN) 17 tot 22 

Werkbreedte maaier (met een tractor met een maximale buitenmaat van 2,15 meter ) 2,25 m 

Breedte invoer 1,29 m 

Aantal invoerassen 9 voor de modellen S & M 

Aantal tanden invoeras 9 

As Tandem 

Banden 600/50-22,5 

Opzetrand Optie (handbediende verstelling)  

Opzetrand met touwen Optie (niet met stalen opzetrand) 

Keuze lossysteem 

Hydraulische achterklep 
(direct achter lossen zonder doseerwals)  

Hydraulische achterklep met doseerwals 
(met ketting, links en rechts lossend)   

Hydraulische achterklep met doseersysteem met 2 hydraulisch aangedreven doseerwalsen, 
met PVC losband van 80 cm breed, links en rechts lossend  

LA REFERENCE EN REMORQUE AUTOCHARGEUSE A COUPE ROTATIVE 



Invoeras met  

bronzen bussen 

Hydraulische inschakeling 

van maaitrommels 

GABARE PREMIUM 

2 types opzetranden : 

Opzetrand  

Electrische      

bediening 

Aandrijving van de invoer aan het 

uiteinde van de aandrijfas 

 

invoer met vorken en geleidingen 

in HARDOX 

Hydraulische disselverstelling 

met transportvergrendeling  

Veerophanging maaier en invoer 

Tandem as 

Zwaar frame van kokers 

180x100x5 en dubbele kokers aan de 

voorzijde van de machine 

Maximaal gecentreerde bodemketting voor gelijkmatig laden

Versterkt disselscharnierpunt 

60 mm pen en 125/230 mm    

bronzen bus Optie : Verhoogde maaitrommels 

met 7cm  



Keuze lossysteem 

 
Twee mechanische doseerwal-

sen 
 

Vaste klep als standaard  
 Of hydraulisch als een optie  

(zie foto hiernaast) 

GABARE PREMIUM 

Hydraulische achterklep Lossysteem met mechanische 

doseerwalsen en PVC losband 

Hydraulische klep met do-

seersysteem met ketting 

Onafhankelijke hydraulisch systeem 

voor de invoer. Beperkt de hydrau-

lische belasting van de trekker en ga-

randeert een optimale werking bij het 

laden van de machine. 

Maximaal gecentreerde bodemketting voor gelijkmatig laden 

& Platte HR bodemketting 



Matériels conformes aux normes de sécurités, Nous nous réservons le droit de modifier nos matériels et leurs caractéristiques à tout moment et sans préavis ; illustrations (photos et dessins) non contractuelles 

                                 GABARE PREMIUM 

  S M 

Inhoud (m3) /gemiddeld aangedrukt volume product gelost 17/27 20/31 

Inhoud (m3) /gemiddeld aangedrukt volume product gelost 
met opzetrand optie (touw of plaat)  

22/35 26/41 

Aantal invoerassen / Aantal tanden invoeras 9 / 9 

Breedte invoer 1290 mm 

Werkbreedte maaier (met een tractor met een maximale bui-
tenmaat van 2,15 meter ) 

2,25 meter 

Lengte frame 5800 6800 

Breedte frame 2090 

Hoogte frame  1430 

Hoogte frame met opzetrand 1830 

Totale lengte met hydraulische achterklep 9900 10900 

Totale lengte met hydr. achterklep en losband met ketting 10200 11200 

Totale lengte met doseersysteem met 2 walsen en losband 10600 11600 

Totale breedte 2500 

Aansturing electrisch 

Disselsteunpoot Hydraulische handpomp 

Remmen 4 wielen plus parkeerrem 

Overdracht van asbelasting Standaard 

Lossysteem Lossen via hydraulische achterklep 

Uitvoering tractor De série 

Benodigde hoeveelheid olie tractor (mini) 
Déchargement arrière (option porte arrière 
tapis à chaines ou démêleurs et tapis pvc) 

Oliedruk mini/maxi 
1 dubbelwerkend ventiel/ 1 enkelwerkend 

ventiel met drukloze retour / 1 remventiel / 
aftakas 540 rpm 1’’3/8 

As Tandem PTAC 17 ton 

Banden 180/190 bar 

Wielen 600/50 R 22.5 

Gewicht met doseerwalsen (kg) 6580 7140 

GABARE PREMIUM 



Matériels conformes aux normes de sécurités, Nous nous réservons le droit de modifier nos matériels et leurs caractéristiques à tout moment et sans préavis ; illustrations (photos et dessins) non contractuelles 

Couteaux fixe 

sur convoyeur 

Essieu suiveur  

OPTIES 

Automatische smering 

bodemketting 
Verstelling draagvermogen, zie specificatieta-

bellen, optie niet beschikbaar op alle modellen 

Dubbele afvoerband, gelijktijdig 
links en rechts lossend Sleuven in bodem Weeginrichting 



Importeur voor Benelux: 

15.80185GAB-08-2021 

BELAIR SARL 
4, rue de la faverie 35133 PARIGNE 

Tél : 02.99.97.36.78  /  Fax : 02.99.97.24.24 

e-mail : belair@belair-sarl.fr  /  www.belair-sarl.com

Wij behouden ons het recht voor onze uitrusting en de kenmerken ervan te allen tijde 

zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

In onze brochures staan enkele veiligheidsvoorzieningen die kunnen worden verwijderd, 

maar die altijd op hun plaats moeten blijven wanneer u onze machines gebruikt 

w w w . f a r m s t o r e . n l

mailto:belair@belair-sarl.fr

