
Farmax LRP Profi spitmachine: sneller werken èn 
brandstof besparen! De Farmax LRP Profi is een 
spitmachine voor de middelgrote akkerbouw en 
loonwerker. 

De bewerking met een LRP Profi levert een extra opbrengst van 

maar liefst 10 tot 20%. Ook kan de machine met hoge snelheden 

spitten zonder dat de bodemstructuur word aangetast.

Snel, zuinig en multifunctioneel
De LRP Profi is eenvoudig te onderhouden en zeer 

gebruiksvriendelijk. Standaard is de machine vrij compleet 

uitgevoerd maar meerdere opties zijn mogelijk. Zo combineert 

u meerdere bewerkingen in één werkgang, wat een 

brandstofbesparing van 40% haalbaar maakt!

Een snelle en multifunctionele 
spitmachine speciaal ontworpen 
voor loonwerk en akkerbouw.

FARMAX SPITMACHINES

LRP PROFI



Technische gegevens

type werkbreedte max.
werkdiepte

standaard- 
gewicht

benodigd vermogen
kW/pk

aantal  
schoppen

LRP 250 250 cm 50 cm 2.340 kg 74/100 18

LRP 275 275 cm 50 cm 2.500 kg 85/110 24

LRP 300 300 cm 50 cm 2.700 kg 92/120 24

De spitmachine kan standaard worden uitgevoerd met aangedreven 

egrol, aangedreven frees of meelopende packerwals.  Zo creëert 

de LRP Profi een optimaal zaai- of pootbed in elke grondsoort! 

Middels vaste aankoppelpunten of een opbouwlift kan de LRP Profi 

bovendien worden gecombineerd met een zaaimachine.

Aandrijving hoofdas (rotor): Via de centrale aandrijving met 

differentieel, via zware kettingaandrijving naar de rotor

Capaciteit: Onder optimale omstandigheden tot  

maximaal 2 hectare per uur 

Aftakas-toerental: 1.000 omw./minuut 

Trekkervermogen: 120 tot 200 pk

Voordelen
• tot 40% brandstofbesparing door het combineren  

van meerdere bewerkingen

• hoge snelheden en dus meer capaciteit

• dankzij de vele opties geschikt voor elke grondsoort

• 10-20% extra opbrengst door optimale bewerking

• onderhouds- en gebruiksvriendelijke machine

Optie: Met opbouwlift Goede mengingZaaimachine in opbouwlift Optie: Extra tweede rol

VERKOOPORGANISATIE
Wasse BV

Oranjekanaal Zuidzijde 17

9415 PR Hijken (NL)

Tel: +31 (0)593-524066

Gerry Wasse: +31 (0)6-53428536

verkoop@farmax.nl

FABRIK ANT
Farmax metaaltechniek BV

Nijverheidsstraat 5

7591 BM Denekamp (NL)

Tel: +31 (0)541-351267

www.farmax.info

VOLG ONS

UW DEALER

LRP PROFI


