diepspitmachines
Diepspitmachines zijn
ontworpen om de grond
extra diep te bewerken tot
een egale bodemstructuur.

Diepspitmachines van Farmax zijn ontworpen om de
grond extra diep te bewerken en harde lagen los te
breken en te mengen.

Kwaliteit en gebruiksgemak
Farmax diepspitmachines voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Dankzij de compacte bouw en het lage eigen gewicht zijn deze
machines te hanteren in een driepunts-hefinrichting. De machines

Onze diepspitmachines worden vaak ingezet bij het aanleggen van

kunnen bovendien worden uitgevoerd met een hydraulisch instelbare

aspergevelden, wijngaarden, boomgaarden, sportvelden en zelfs

aandrukrol.

in de wegenbouw. Farmax diepspitters zijn voorzien van speciaal
ontworpen spitschoppen voor een perfect mengende werking.
Resultaat: een egale bodemstructuur, tot wel één meter diep!

FARMAX SPITMACHINES

diepspitmachines
Type LRP-D
Ontwikkeld voor zwaardere omstandigheden en grotere
werkdiepte. Met een maximale werkdiepte van 85 centimeter
zorgt deze diepspitmachine voor een egale bodemstructuur, die de
opbrengst vergroot. De LRP-D is voorzien van een aandrijfkast tot
200 pk en heeft een aftakas-toerental van 1.000 omw./minuut.
Types: DRP-D, LRP-D, LRG-D
Aandrijfbak met differentieel: als DRP-Perfect en LRP-Profi
Capaciteit: Onder optimale omstandigheden tot

De krachtpatser voor de zwaarste omstandigheden.
Deze zeer robuuste machine heeft een maximale werkdiepte van

maximaal 0,3 hectare per uur

100 centimeter en is voorzien van een aandrijfkast tot 240 pk en

Trekkervermogen: 160 tot 230 pk

een aftakas-toerental van 1.000 omw./minuut.

Type DRP-D
Speciaal ontworpen voor de tuinbouw, fruitteelt, het bewerken
van nieuwbouwgrond en plantsoenaanleg. Deze machine is
uitgevoerd met aandrijfbak tot 120 pk en een aftakas-toerental
van 540 omw./minuut. De machine heeft een werkdiepte tot
65 centimeter.

Optie: Oliekoeler

Type LRG-D

Speciaal ontworpen spitschoppen

Voordelen
• speciale messen voor uitstekende mengende
werking tot op grote dieptes

•
•
•
•

optimale, egale bodemstructuur
voor alle omstandigheden een geschikte machine
te hanteren in driepunts-hefinrichting
zeer gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

Uitvoerbaar met frees

Zware kettingaandrijving

Technische gegevens
type

werkbreedte

max.
werkdiepte

standaardgewicht

benodigd vermogen
kW/pk

aantal
schoppen

DRP-D 160

160 cm

65 cm

950 kg

45/60

12

DRP-D 180

180 cm

65 cm

990 kg

48/65

15

LRP-D 250

250 cm

85 cm

2.005 kg

82/110

18

LRP-D 280

280 cm

85 cm

2.115 kg

103/140

18

LRG-D 250

250 cm

85 cm

2.950 kg

103/140

18

LRG-D 280

280 cm

85 cm

3.150 kg

110/150

24

LRG-DD 250

250 cm

110 cm

3.150 kg

118/160

18

LRG-DD 280

280 cm

110 cm

3.450 kg

130/180

24
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