
Farmax beluchters worden speciaal gemaakt 
om (sport)velden met een harde grasmat of 
verdichtingen in de diepere grondlagen te 
beluchten. 

De speciaal ontworpen messen snijden tot 40 centimeter diep en 

zijn zodanig geplaatst dat de grond zijdelings wordt losgeschud. 

De messen zijn aan weerszijden voorzien van glijsloffen, die 

voorkomen dat de grasmat wordt beschadigd of losgetrokken. 

Weinig onderhoud, groot gebruiksgemak
Farmax beluchters werken met een vast messensysteem. Er zijn 

dus weinig draaiende delen en dat maakt de beluchters van 

Farmax onderhoudsarm en zeer gebruiksvriendelijk.

Kwaliteit van iedere grasmat gegarandeerd 

Behandeling met een Farmax beluchter zorgt ervoor dat het 

wortelstelsel zich optimaal kan ontwikkelen. Zo brengt u het gras 

in topconditie en zorgt u voor een grasmat van hoge kwaliteit.

Iedere grasmat in topconditie 
met de beluchters van Farmax.
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Technische gegevens

type werkbreedte max.
werkdiepte

standaard- 
gewicht

benodigd vermogen
kW/pk

aantal  
messen

DRP-B 185 185 cm 40 cm 825 kg 50/65 18

DRP-B 210 210 cm 40 cm 855 kg 52/70 24

DRP-B 240 240 cm 40 cm 910 kg 56/75 24

Types: DRP-B, LRP-B
Aandrijving: de aandrijfkasten zijn voorzien van een differentieel.

Type DRP-B
De Farmax DRP-B wordt aangedreven met een toerental  

van 540 omw./minuut.  

Type LRP-B
De LRP-B is speciaal ontworpen voor het zwaardere werk.  

Deze machine wordt aangedreven met een aftakas-toerental  

van 1.000 omw./minuut.

Voordelen
• betere beluchting voor de diepere grondlagen  

en harde graszoden

• speciaal ontworpen messen zorgen dat de grond  

zijdelings wordt losgeschud

• glijsloffen voorkomen dat de grasmat wordt  

beschadigd of losgetrokken

Beluchtermessen bevestigd 
met breekbouten

MessenGlijsloffen Optie: Aandrukrol

LRP-B 210 210 cm 40 cm 1.820 kg 85/100 24

LRP-B 240 240 cm 40 cm 1.945 kg 92/120 24
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