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Betere structuur van de bodem

De argumenten
Speciaal rister

De Farmtec Rotar spitmachine is specifiek ontworpen voor de zwaardere grond. Door de speciale
vorm van het spitrister met een “kerende/
uitbrekende” werking wordt de grond uitgebroken en
de structuur van de grond behouden. Door het
behoud of het verbeteren van de structuur wordt de
grond beter waterdoorlatend en de capillaire werking wordt verbeterd.

De nieuwe modellen Farmtec spitmachines van het type Rotar zijn het resultaat van meer
dan 30 jaar ervaring in diverse grondsoorten. Door het unieke messensysteem, dat de grond
uitbreekt en de ploegzool verwijdert, ontstaat een betere structuur en is een hoger rendement verzekerd. Met een eggenrol, frees of rotorkopeg wordt in één werkgang een egaal
zaaibed gemaakt. In combinatie met een zaaimachine wordt een hoge capaciteit bereikt. Er
treedt geen spoorvorming en verdichting meer op.
De Rotar spitmachines zijn uitgevoerd met speciale ristervormige messen en daardoor uitermate geschikt
voor zware tot zeer zware grond. Door de speciale messen kan zonder afstrijksysteem gewerkt worden en
is vollopen uitgesloten. De Rotar spitmachines zijn standaard uitgevoerd met verstelbare diepteschijven,
een doorlopende aftakas en kunnen uitgevoerd worden met een hydraulisch hefsysteem ten behoeve van
een frees of rotorkopeg. De zware midden-aandrijving is geschikt tot 350 pk en door de speciale constructie
vraagt de machine weinig onderhoud (geen kettingen in aandrijving).
De Rotar spitmachine kan uitgevoerd worden met een spijlenrek, Farmtec frees of Alpego rotopkopeg. Voor
gebruik in combinatie met de Alpego kopeg heeft Farmtec een Spikerol ontwikkeld welke voor een minimale
verdichting van de grond zorgt.

Combinatie met kopeg

De Rotar spitmachine is uitgevoerd met middenaandrijving (geen kettingen in de machine!) met doorgaande aftakas. De Alpego kopeg kan hierdoor integraal in de spitmachine gemonteerd worden.

Spitten en zaaien in één werkgang

Met de Rotar spitmachine in combinatie met de
Alpego kopeg kan uitstekend in één werkgang
gespit en gezaaid worden. Het voordeel hiervan is
dat de grond niet bereden wordt voor het zaaien.

