Rapide spitmachine
Een spitmachine met grote
capaciteit van 3 tot 4 meter
werkbreedte, speciaal ontworpen
voor zware zand- en kleigronden.

De Farmax Rapide bewerkt vlot en storingsvrij
zware zand- en kleigronden en zelfs steenachtige
gronden. De Rapide heeft een zeer zwaar design
en is uitgerust met een PE-beplating, die vollopen
van de machine voorkomt.

Standaard met tal van opties
De Rapide is standaard uitgerust met een hydraulisch instelbare
egrol, packerwals, ringenrol of frees. Het is zelfs mogelijk een
tweede hydraulisch instelbare rol te monteren, voor een extra
fraai resultaat op elke grondsoort. Dankzij deze vele combinaties
heeft de machine een hoge capaciteit en kan er brandstof worden

Met werkbreedtes van 3 tot 4 meter levert de Rapide fantastische

bespaard tot maar liefst 40%.

resultaten, zelfs bij hoge snelheden. Een spitmachine met hoge
capaciteit dus!

FARMAX SPITMACHINES

Rapide spitmachine
Aandrijving hoofdas (rotor): kettingwieloverbrenging.
differentieel in aandrijfbak
Capaciteit: Onder optimale omstandigheden tot 2 hectare per uur.
Aftakas-toerental: 1.000 omw./minuut,
Trekkervermogen: 200 tot 300 pk

Combischrapers
De speciaal ontworpen combischrapers zorgt ervoor dat het

Voordelen
• zeer snel spitten met behoud van kwaliteit
• storingsvrij werken op zware grondsoorten
• brandstofbesparing dankzij de vele combinatiemogelijkheden
• combischrapers voor een beter spitresultaat
• vele combinaties in één werkgang mogelijk
• zeer gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

aankoeken (wat hoofdzakelijk bij kleigrond voorkomt) van
de schop en rotor wordt voorkomen. De Rapide verbeterd de
bodemstructuur en verhoogt de kwaliteit van de bodem. Hierdoor
zal de opbrengst van het gewas met 10 tot 20% stijgen.

Tot 50 centimeter werkdiepte

Spitten onder alle omstandigheden

Tussenaandrijving voor smalle
transportbreedte

Breekbout bevestiging

Technische gegevens
type

werkbreedte

max.
werkdiepte

standaardgewicht

benodigd vermogen
kW/pk

aantal
schoppen

Rapide 300

300 cm

50 cm

2.950 kg

115/150

24

Rapide 350

350 cm

50 cm

3.275 kg

130/170

30

Rapide 400

400 cm

50 cm

3.650 kg

148/200

30
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