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inhoud

Naast het spitten zit de essentie van een correcte
bodembewerking ook in de keuze voor welke
soort nabewerking na het spitten gekozen wordt.
Om een passende nabewerking te kunnen bieden
voor de Farmax gebruikers bieden wij
verschillende soorten aangedreven en nietaangedreven rollen en walsen aan voor het
creëren van het best passende zaai- of pootbed.

- Egrol..................................................... 2
- Frees..................................................... 3
- Ringrol.................................................. 4
- Ringrol Exacta....................................... 5
- Tweede rol.............................................6
- Kooirol.................................................. 7
- Packerwals............................................ 8
- Kernerwals............................................ 9
- Bandenrol (Universeel).......................... 10
- Bandenrol (KRG).................................... 11

Belangrijk bij de keuze van een rol of wals is de
grondsoort waar u uw werkzaamheden op
uitvoert. Daarnaast dient u rekening te houden
met het soort volggewas wat u wilt gaan telen.
Sommige planten hebben een voorkeur bij een
iets grover of juist fijner zaaibed.
Voor passend advies kunt u het beste contact
opnemen met uw Farmax vertegenwoordiger.
Heeft u specifieke technische vragen aangaande
een rol of wals of wilt u bijvoorbeeld een andere
rol of wals achter uw (spit)machine hebben?
Farmax denkt graag met u mee en adviseert u
graag over de mogelijkheden.
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Farmax Egrol
Farmax Egrol
De Farmax egrol is een roterende (aangedreven)
rol die uitgerust is met geveerde tanden voor het
verkruimelen van kluiten, maar ook het
egaliseren van de bodem. Daarnaast zorgt het
ook voor het wegdrukken van gewasresten in de
toplaag van de bodem.
De draaiende beweging van de egrol tanden
vermalen de toplaag wat resulteert in een
evenredig fijn zaaibed alvorens er gezaaid of
gepoot gaat worden. De rotatiesnelheid van de
egrol is iets hoger dan de rotatiesnelheid van de
spitrotor zodat een egaal verkruimeld zaaibed
ontstaat.
De Farmax egrol wordt veelal toegepast op
bodems die van nature veel kluiten bevatten en
waar een fijn zaai- of pootbed gewenst is voor de
teelt van het vervolg gewas.
De egrol is variabel in te stellen door twee
hydraulische cilinders en is hierdoor
onafhankelijk te besturen van de spitmachine.
De egrol is gemakkelijk vanuit de trekkercabine
aan te sturen middels de metalen
schaalverdeling op de spitmachine.

Specificaties
Aandrijving: Ja - rotatiesnelheid afhankelijk van
machine.
Soort aandrijving: Ketting.
Lager: 2x tonlager.
Breedte: Op aanvraag.
Diameter: Type afhankelijk.
Beschikbaar voor: SERP, ERP, SRP, DRP, Perfect II,
LRP Profi & Rapide.
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Farmax Frees
Farmax Frees
Voor zware bodems waar het gewenst is om
kluiten en gewasresten te verkleinen heeft
Farmax als oplossing een aangedreven frees voor
onze spitmachines. De roterende frees verkleind
gewasresten en kluiten om een hoog kwalitatief
zaai- of pootbed te creeëren, bij de zware
kleigrond wordt frezen na het spitten veelal
toegepast.
De Farmax Frees (3 meter) beschikt over 96
freesmessen waarbij elke flens 6 messen
aangebracht zijn die gedraaid van elkaar staan
opgesteld. Deze opbouw zorgt ervoor dat de
spitmachine stabiel en rustig werkt tijdens het
spitten en frezen.
De aandrijving van de frees geschied via een
ketting. Een vaste opbouw waarbij zijplaten zijn
aangebracht die gemonteerd zijn aan de
spitmachine.
Een andere optie is onafhankelijk aandrijving via
hydrauliek, dit bied de mogelijkheid om variabel
het toerental van de frees te besturen vanuit de
trekkercabine (zie foto).

Specificaties
Aandrijving: Ja - 150 TPM.
Soort aandrijving: Ketting of hydraulisch.
Lager: 2x tonlager.
Breedte: Op aanvraag.
Diameter: 526MM (andere maat op aanvraag).
Aantal freesmessen: 96 (3 meter werkbreedte).
Aantal flenzen: 16 (6 messen per flens).
Beschikbaar voor: DRP, Perfect II, LRP Profi,
Rapide & gedragen diepspitters.
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Farmax Ringrol
Farmax Ringrol
De Farmax Ringrol is een niet-aangedreven rol
die achter uw spitmachine of ander
landbouwwerktuig geplaatst kan worden. De
Ringrol is verdeeld in drie verschillende
segementen met elk 9 ringen. Door deze
verdeling wordt een overbelasting op de
draadstangen in de constructie voorkomen.
De Ringrol is gemakkelijk te monteren en
demonteren door de beugelbouten waarmee de
rol aan de machine is gemonteerd.
De Ringrol wordt veelal toegepast op bodems
waar een iets grover zaai- of pootbed gewenst is.
Dit gebeurd veelal op lichtere bodems waar een
hogere stuifgevoeligheid is. De Ringrol
herverdicht het zaaibed na het spitten waarbij
een 'rillen' patroon ontstaat waardoor water
langer vastgehouden kan worden.
Standaard is de Farmax Ringrol uitgevoerd met
schrapers om het vollopen met gewasresten en
grond te voorkomen. De Ringrol is beschikbaar in
60CM en 80CM formaat. Afhankelijk van
grondsoort creeërt de 80CM rol meer
draagkracht door een groter contactoppervlakte.

Specificaties
Aandrijving: Nee.
Lager: 6x tonlager.
Breedte: Op aanvraag.
Diameter: 60cm of 80cm ringen.
Aantal segmenten: 3 (bij 3 meter werkbreedte).
Aantal Ringen: 27 (bij 3 meter werkbreedte).
Ring breedte: 53MM.
Ring afstand: 123MM (hart op hart).
Beschikbaar voor: SRP, DRP, Perfect II, LRP Profi,
Rapide & gedragen diepspitters.
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Farmax Ringrol exacta
Farmax Ringrol exacta
De Farmax Ringrol Exacta is specifiek gebouwd
om binnen de 3 meter transportbreedte te
passen. Met zijn 299 centimeter valt de machine
precies binnen deze 300 centimer
transportbreedte.
Door een kleine aanpassing van de ophanging is
het mogelijk om binnen de 3 meter norm te
vallen. Daarnaast draaien de buitenste ringen
mee met de binnenste ringsegmenten. Middels
beugelbouten is de (de)montage van de ringrol
aan uw machine gemakkelijk uit te voeren.
Zoals bij de andere Farmax Ringrol is het effect
van deze Ringol Exacta hetzelfde. Het zorgt voor
een egaal aangedrukt zaaibed na de
bodembewerking, waarbij regenwater door de
'rillen' langer vastgehouden kan worden.
Standaard is de Farmax Ringrol uitgevoerd met
schrapers om het vollopen met gewasresten en
grond te voorkomen. De Ringrol is beschikbaar in
60CM en 80CM formaat. Afhankelijk van
grondsoort creeërt de 80CM rol meer
draagkracht door een groter contactoppervlakte.

Specificaties
Aandrijving: Nee.
Lager: 6x tonlager.
Breedte: 299CM (exact).
Diameter: 60cm of 80cm ringen.
Aantal segmenten: 3 (bij 3 meter werkbreedte).
Aantal Ringen: 25 (bij 3 meter werkbreedte).
Ring breedte: 53MM.
Ring afstand: 123MM (hart op hart).
Beschikbaar voor: SRP, DRP, Perfect II, LRP Profi,
Rapide & gedragen diepspitters.
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Farmax tweede rol
Farmax tweede rol
Voor sommige bodems is één rol niet genoeg na
het spitten. Voor deze bodems bieden wij de
mogelijk om verschillende rollen met elkaar te
combineren.
Afhankelijk van grondsoort wordt veelal een
egrol gecombineerd met een tweede rol, zodat de
grovere kluiten verkleind worden en de tweede
rol voor een ideaal passend zaaibed zorgt.
Afhankelijk van uw type Farmax spitmachine
bestaat dus mogelijkheid om uw egrol te
combineren met een ringrol, packerwals,
kernerwals, kooirol of bandenrol.
Met de metalen schaalverdeling is de tweede rol
gemakkelijk te verstellen ten opzichte van de
eerste rol en spitmachine vanuit de
trekkercabine.
Daarnaast kan gekozen worden voor schrapers
om de kans op vollopen van uw tweede rol te
verlagen. Of een schraper optioneel is kunt u
beste nagaan op de productpagina in deze
brochure van de desbetreffende rol of wals.

Specificaties
Aandrijving: Nee.
Soort rollen/walzen: Ringrol, Packerwals,
Kernerwals, Kooirol, Frees & Bandenrol.
Optioneel: Schrapers.
Werkbreedte: Op aanvraag.
Beschikbaar voor: DRP, Perfect II, LRP Profi &
Rapide.
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Farmax kooirol
Farmax kooirol
Veel akkerbouwers en loonwerkers zijn al bekend
met de Farmax kooirollen. Kooirollen worden al
decennia lang achter Farmax spitmachines
gebouwd om na het spitten enerzijds te
verkruimelen en anderzijds een geulen patroon
in de bodem te maken zodat regenwater
makkelijker wordt vastgehouden.
De kooirol zorgt voor goede verkruimelen van de
grond. Des te meer buizen in de rol des te fijner
de verkruimeling van de toplaag. Een ander
bijkomend voordeel is het grote draagvermogen
van de kooirol.
De kooirol is hydraulisch instelbaar vanuit de
trekkercabine en kan, indien gewenst, ook
toegepast worden als tweede rol na bijvoorbeeld
een egrol.
Naast spitmachines is de Farmax Kooirol ook uit
te rusten bij andere bodembewerking machines,
informeer bij uw Farmax vertegenwoordiger naar
de mogelijkheden.

Specificaties
Aandrijving: Nee.
Lager: 2x tonlager.
Diameter: 45CM, 60CM of 80CM.
Aantal segmenten: 1.
Aantal vormen: Parallel of V-vorm.
Spijlen breedte: Op aanvraag.
Beschikbaar voor: SRP, DRP, Perfect II, LRP Profi,
Rapide & gedragen diepspitters.
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Farmax Packerwals
Farmax Packerwals
Bij zwaardere bodems geven veel akkerbouwers
en loonwerkers de voorkeur aan rollen die niet
snel vollopen, een voorbeeld hiervan is de
Farmax Packerwals. Deze Packerwals is volledig
dicht met massieve 'vinnen' die de bodem
aandrukken na het spitten.
De packerwals bevordert op zware grond de
capillaire werking en houden grovere kluiten in
de bovenlaag. Dit gaat verslemping tegen.
Bij de opbouw van een packerwals aan een
Farmax spitmachine wordt de wals via twee
zijplaten bevestigd aan de spitmachine, dit om de
robuustheid te bevorderen.
De Packerwals is in de trekkercabine hydraulisch
in hoogte te verstellen en is standaard uitgerust
met schrapers om de kans op vollopen te
verlagen.
Het is mogelijk om deze packerwals aan een
andere landbouwmachine dan uw spitmachine te
monteren, dit wordt gerealiseerd middels
beugelbouten. Neem contact op met uw Farmax
vertegenwoordiger. om de mogelijkheden te
bespreken.

Specificaties
Aandrijving: Nee.
Lager: 2x tonlager.
Breedte: Op aanvraag.
Diameter: 40CM.
Aantal rijen met vinnen: 27 (bij 3 meter
werkbreedte).
Vin afstand: 74MM (hart op hart).
Vin hoogte: 60MM.
Beschikbaar voor: SRP, DRP, Perfect II, LRP Profi,
Rapide & gedragen diepspitters.
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Kernerwals
Kernerwals
De Kernerwals combineert het effect van de
Packerwals en Ringrol in één rol. De Kernerwals
is ontwikkeld voor zware tot middelzware
bodems met klevende eigenschappen. Met de
Kernerwals bent u als akkerbouwer of
loonwerker in staat om na het spitten naast
herverdichten ook kleine 'geultjes' aan te brengen
in het zaaibed zoals bij de Ringrol. Door de dichte
opbouw van de Kernerwals verminderd u de kans
dat de wals volloopt wat negatieve effecten in
uw zaaibeeld creëert.
Standaard is de Kernerwals voorzien van
schrapers, deze schrapers zorgen ervoor dat er
minder grond ophoopt tussen de ringen van de
wals zelf.
De Kernerwals is gemonteerd middels
beugelbouten aan de spitmachine. Deze opbouw
zorgt ervoor dat u gemakkelijk de rol kunt aanen afkoppelen. Naast spitmachines is de Farmax
Kernerwals ook uit te rusten bij andere
bodembewerking machines, informeer bij uw
Farmax vertegenwoordiger naar de
mogelijkheden.

Specificaties
Aandrijving: Nee.
Lager: 2x tonlager.
Ring diameter: 65CM (maximaal).
Aantal segmenten: 1 (bij 3 meter werkbreedte).
Aantal Ringen: 26 (bij 3 meter werkbreedte).
Ring breedte: 60MM.
Ring afstand: 127MM (hart op hart).
Beschikbaar voor: DRP, Perfect II, LRP Profi &
Rapide.
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Farmax Bandenrol (universeel)
Farmax Bandenrol (universeel)
Voor de heavy-duty spitmachines met hoge
capaciteit heeft Farmax haar Rapide-Trailed
uitgerust met een bandenrol voor een evenredige
gewichtverdeling van de spitmachine over de
bodem. Daarnaast fungeert deze bandenrol ook
als drukrol om na het spitten de toplaag weer te
verdichten voor het zaaien.
De bandenrol is van oorsprong ontwikkeld voor
de Rapide Trailed, maar is ook beschikbaar voor
andere spitmachines die normaliter in de
driepuntshef van de trekker worden gedragen.
Als optie kunt u kiezen voor schrapers op uw
bandenrol, deze schrapers zorgen ervoor dat er
geen grond ophoopt tussen de banden van de rol
zelf.
De bandenrol is gemonteerd middels
beugelbouten aan de spitmachine. Deze opbouw
zorgt ervoor dat u gemakkelijk de rol kunt aanen afkoppelen. Naast spitmachines is de
bandenrol ook uit te rusten bij andere
bodembewerking machines, informeer bij uw
Farmax vertegenwoordiger naar de
mogelijkheden.

Specificaties
Aandrijving: Nee.
Lager: 4x tonlager.
Breedte: Op aanvraag.
Banden: 8.3-24TT 6PR.
Aantal wielsegemten: 2.
Aantal wielen: 16 (Rapide Trailed 4.5 meter), 12
banden bij 3 meter werkbeedte.
Optie: Schrapers.
Beschikbaar voor: DRP, Perfect II, LRP Profi,
Rapide & Rapide Trailed.
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Farmax Bandenrol (KRG)
Farmax bandenrol (KRG)
Naast de universele bandenrol hebben wij
specifiek voor onze Farmax KRG diepspitmachine
een bandenrol beschikbaar voor de getrokken
variant.
Deze bandenrol zorgt voor ondersteuning van de
machine en bewerkstelligt tevens een
herverdichtend effect op de bodem nadat er tot
1.20 meter diep gespit is.
De bandenrol kan via de hydraulische cilinders,
die aan de zijkant van de machine bevestigd
zitten, uitgeheven worden om de spitdiepte van
de KRG te bepalen, dit is gemakkelijk vanuit de
trekkercabine uit te voeren.
Standaard is de KRG diepspitmachine voorzien
van 4 wielen. Indien gewenst is het mogelijk uw
KRG uit te rusten met 5 wielen. Neem contact op
met uw Farmax vertegenwoordiger voor de
mogelijkheden.

Specificaties
Aandrijving: Nee.
Lager: 10x bloklager.
Breedte: Op aanvraag.
Banden: 480/70 R28.
Aantal wielsegemten: 1.
Aantal wielen: 4.
Optie: 5 wielen.
Uitgerust voor: KRG.
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