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1967 1976 1981

Een boer zag een kans

Het eerste product werd ontwikkeld op het bedrijf van de familie Stark in de 

jaren '60. Het 30 ha. grote bedrijf had een betere machine nodig, daarom ging 

Rune Stark zelf aan de slag en ontwierp en bouwde hij een stalen eg. De keuze 

voor een andere materiaalsoort was uniek, want tot die tijd waren eggen ge-

maakt van hout en moest er ieder seizoen een nieuwe worden gemaakt. De buren 

vroegen of ze de nieuwe eg konden kopen en toen was Väderstad AB een feit. 

Met nieuwsgierigheid en de voortdurende wens tot verbetering van machines en 

verlichting van de werkzaamheden van boeren als drijfveer groeide het bedrijf 

uit tot het internationale concern dat het nu is.

Väderstad introduceerde zijn eerste 
eg in 1967. Deze werd een groot 
succes dankzij het destijds unieke 
ontwerp.

In 1976 werden de grenzen verlegd 
met de SH-2, een 14,8 m brede eg 
voor zeer grote bedrijven.

De NZ eg is waarschijnlijk de meest 
succesvolle serie eggen die ooit is 
gemaakt. Kenmerken zijn: een grote 
capaciteit, een grote duurzaam-
heid en minder werkgangen dan 
voorheen.
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Gemakkelijker werken 
en betere resultaten

De geest van Rune Stark leeft onverminderd 
binnen ons bedrijf. We blijven nieuwsgierig en 
we blijven op zoek naar technische oplossingen 
die het dagelijks leven van boeren gemakkelijker 
maken. Onze voortdurende ambitie is machines te 
ontwikkelen die bij een hoge werksnelheid, in één 
werkgang, verschillende taken uitvoeren. De voor-
delen hiervan spreken voor zich. Percelen zijn op 
de juiste tijd klaar om te worden ingezaaid en bie-
den de beste omstandigheden voor een maximale 
gewasopbrengst, waarbij de boer tijd, energie en 
geld bespaart.

Wij ontwikkelen grondbewerkingsmethoden en 
produceren zaaimachines, cultivators, eggen en 
pakkerrollen voor verschillende klimaatzones, 
van Australisch zand tot Noord-Europese klei. Per 
gewas worden andere eisen gesteld aan de plaat-
sing van het zaad en de grondbewerking, en Vä-
derstad kan daarin voorzien. Testen van nieuwe 
machines vinden meestal plaats in nauwe samen-
werking met boeren overal ter wereld. Dergelijke 
gezamenlijke ontwikkelingswerkzaamheden zijn 
belangrijk voor ons, omdat de feedback vaak leidt 
tot verbetering en nieuwe inzichten. 
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Een complete serie grondbewerkingswerktuigen

Opus pag. 78–86

Rollex/Rexius pag. 110–121 RexiusTwin pag. 122–127

Carrier pag. 32–57

TopDown pag. 88–97 NZ Aggressive pag. 98–109

Swift pag. 58–67 Cultus pag. 68-77
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Twee jaar gar-
antie op alle ma-
chines geeft extra 
zekerheid bij in-
vesteringen.
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Kwaliteit geeft zekerheid 
Alle componenten van een Väderstad machine zijn 
gemaakt om te presteren, en daarom zijn kracht, 
vorm en duurzaamheid van het grootste belang, van 
de kleinste bout tot een totaal machineframe. Onze 
ambitie is flexibele machines te ontwikkelen die uitste-
kende resultaten leveren bij elk teeltsysteem.

 Rune Stark bedacht de slogan "Fabricage gericht op 
duurzaamheid". Bij onze uitgebreide testen van machi-
nes en componenten blijft dit dan ook de leidraad van 
Väderstad. Wij voeren herhaalbare testen uit onder 
gecontroleerde omstandigheden, en daardoor zijn de 
resultaten van deze testen snel beschikbaar. Testen 
die in veldomstandigheden jaren in beslag zouden 
nemen, kunnen worden gesimuleerd in het laborato-
rium, waar we 24 uur per dag kunnen testen. Volledig 
geassembleerde machines worden rit na rit over een 
grindafgraving en een steengroeve gereden, zodat we 
de duurzaamheid van frames en lasnaden kunnen tes-
ten. In deze omgevingen worden de machines blootge-
steld aan een behandeling die meedogenlozer is dan 
ze ooit in de praktijk ooit zullen ondergaan.

Deze uitgebreide testen en de kwalitatief hoogwaar-
dige componenten resulteren in een lange levensduur 
en daardoor een goede totale rentabiliteit. Wij heb-
ben zoveel vertrouwen in onze kwaliteit, dat wij op al 
onze machines twee jaar garantie geven. Dit betekent 
dat onze klanten zich extra zeker voelen over hun in-
vestering.

Het hoofdframe is gemaakt van robuuste vierkante kokerbalken 
van hoogwaardig staal. De constructie is uiterst goed bestand 
tegen vervorming en geeft een grote stabiliteit aan de construc-
tie. Het frame is volledig gelast, zodat losse boutverbindingen en 
mogelijke slijtage door het werken bij hoge snelheden worden 
vermeden.

Väderstad was de eerste Europese fabrikant van landbouwma-
chines die rubbers gebruikte voor het dempen van schokken.  
Onze ervaring met het ontwerp en de functie van dit type rubber-
vering is ongeëvenaard.

De schijven zijn voorzien van lagers met permanente smering, 
wat onderhoudstijd bespaart. De lagers zijn voorzien van een 
speciale afdichting, die een volledige bescherming biedt tegen 
indringing van vocht en vuil.

Ook de kleine details zijn belangrijk.  Kleine details zijn ook be-
langrijk, zoals het uitgekiende ontwerp dat een ongelooflijk sta-
biele en aansluitende montage van de tanden mogelijk maakt, 
ongeacht slijtage.
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Het lange-termijndoel bij bodembewerking is om 
een bouwvoor tot stand te brengen van een opti-
male verdeling van poriën en vast materiaal, waar 
de wortels van het gewas doorheen kunnen groeien 
om vocht en voedingsstoffen op te nemen. Om dit 
te bereiken is het nodig de gewasresten grondig in 
te werken, eventuele harde lagen te breken en een 
zaaibed te creëren waarin het zaad kan ontkiemen.

Het is belangrijk om niet dieper te cultiveren dan 
strikt nodig is, omdat elke extra centimeter die 
wordt bewerkt ook de verplaatsing van meer grond 
(1 cm = 100 m3 grond/ha) betekent, en daarmee 
een hoger brandstofverbruik. Als een diepere be-
werking noodzakelijk is, is het van belang om het 
juiste grondbewerkingssysteem en de juiste beitel 
te kiezen.

Gewasresten inwerken
Snel en ondiep cultiveren direct na de oogst, als 
zich nog vocht in de bodem bevindt en de tempe-
ratuur relatief hoog is, brengt de snelle afbraak van 
gewasresten op gang. Het inwerken van gewasres-
ten en het vermengen ervan met de grond is uiter-
mate belangrijk voor het versnellen van alle vormen 
van afbraak, en tevens voor het beperken van 
de verspreiding van ziekten bij intensieve vrucht-
wisseling. 

Verbeterde veldhygiëne
Het maken van een vals zaaibed stimuleert de 
ontkieming van onkruid en opslagzaden, waarna 
zaailingen worden bestreden door nogmaals te 
cultiveren. Vermindering van de hoeveelheid zaad 
die na de oogst in de bodem achterblijft, beperkt 
de overlevingskansen voor ongedierte in het veld. 
Door ondiepe grondbewerking hebben slakken min-
der bovendien kans om voedsel en verblijfplaatsen 
te vinden waar ze kunnen overleven en zich kunnen 
voortplanten.

Sommige onkruidsoorten worden steeds resistenter 
tegen onkruidbestrijdingsmiddelen. Daarom is cul-
tiveren een doeltreffende manier om de strijd tegen 
dergelijk onkruid te winnen. Een verbeterde veld-
hygiëne betekent dat de bodem in goede conditie 
wordt gehouden en hoge opbrengsten kan blijven 
leveren.

Breken van harde lagen
Bij grondbewerkingssystemen die een harde bo-
demlaag doen ontstaan die worteling en drainage 
belemmert, kan het nodig zijn om de grond te bre-
ken om het opbrengstpotentieel van de bodem ten 
volle te benutten. Om de grond in de diepte los te 
maken zijn smallere beitels nodig, omdat anders 
de benodigde trekkracht veel te groot wordt. Bo-
vendien zullen smalle beitels de bodem niet zoveel 
verstoren, wat beter is voor bijvoorbeeld regenwor-
men.

Waarom cultiveren?

Voor een optimaal kiemvermogen van onkruiden en opslagplanten is het van belang dat de kluiten klein zijn en de bodem goed 
wordt aangedrukt.
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Het maken van een zaaibed
De laatste stap bij grondbewerking is de voorbereiding 
voor het zaaien door het maken van een zaaibed, ofte-
wel de bodemlaag waarin het zaad wordt geplaatst. Op 
lichtere gronden is het vaak voldoende om de grond 
voor het zaaien aan te drukken – een specifieke zaai-
bedbereiding is dan vaak niet nodig. De zaaimachine 
plaatst vervolgens het zaad op de beoogde diepte.

Op zwaardere, kleiachtiger grond is het maken van een 
zaaibed iets ingewikkelder. Bij dergelijke grondsoorten 
is de oppervlaktelaag zeer gevoelig voor uitdroging 
en daarom is het noodzakelijk het zaad dieper in te 
werken, zodat het in vochtige grond terechtkomt en 
een grotere kiemkracht gewaarborgd is. Om volle-
dig te profiteren van de goede diepteregeling van de 
zaaimachine is het van groot belang dat het zaaibed 
vlak is. Rond het zaad moet zich zo veel mogelijk fijn 
materiaal bevinden en het zaad zelf moet onderin het 
zaaibed worden aangebracht, zodat er goed contact 
met de bouwvoor is. Om korstvorming en erosie te 
voorkomen mag de bovenste laag van de bouwvoor 
echter een iets grovere structuur hebben.

Zaaibedbereiding heeft ook als doel om de capillaire 
werking van de bodem te verstoren en waterverlies 
als gevolg van verdamping te voorkomen. Hoe minder 
werkgangen voorafgaand aan het zaaien, des te meer 
water er in het bodemprofiel overblijft voor het gewas.

Het zaaibed moet voldoende los zijn, want dan kan de grond opwarmen en vindt er gasuitwisseling plaats 
tussen bodem en lucht en krijgt het zaad toegang tot capillair water. 
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Als het om grondbewerking gaat, zijn er geen 
voor de hand liggende keuzes. De meeste 
landbouwers die kiezen voor een minder in-
tensieve grondbewerking, gebruiken een aan-
tal verschillende systemen, afhankelijk van 
hun bedrijfsomstandigheden.

Er is echter een aantal omstandigheden 
waarin een bepaald werktuig de voorkeur 
heeft voor het bereiken van het gewenste be-
werkingsresultaat.

Schijven zijn het meest geschikt als:
• ondiepe grondbewerking nodig is
• als gewasresten moeten worden gesneden
•  kluiten niet te droog mogen zijn, vooral op 

droge, zware grond
•  er sprake is van veel stenen – de schijven 

drukken stenen de grond in
•  de benodigde trekkracht een belangrijke 

factor is
•  een hoge grondbewerkingssnelheid ge-

wenst is

Keuze van grondbe-
werkingssysteem

Van zeer ondiep tot het inwerken van grote hoeveel-
heden gewasresten 
Väderstad heeft jarenlange ervaring met innovatieve 
schijfwerktuigen en was in 1999 de eerste die deze 
techniek grootschalig op de markt bracht in de vorm 
van het Carrier-concept, een machine die overal ter 
wereld zeer goed is verkocht. Vandaag de dag biedt 
Väderstad een grote verscheidenheid aan Carri-
er-schijven met een diameter van 450, 470, 510 of 610 
mm. Het CrossCutter-mes en de CrossCutter-schijf zijn 
de nieuwste innovatiestappen. Deze zijn ontwikkeld 
voor een intensieve grondbewerking van 0-3 cm. 

De keuze van de juiste schijf is vrij eenvoudig, aange-
zien hierbij het voorgaande gewas en de hoeveelheid 
in te werken gewasresten doorslaggevend zijn. De 
kruislings snijdende CrossCutter-schijf kan door zijn 
grote contactoppervlak niet diep in bodem doordrin-

gen, en is daardoor geschikt voor zaden die op ge-
ringe diepte ontkiemen, zoals koolzaad en onkruiden. 
De Carrier-schijf met een diameter van 450 mm bereikt 
een hoge rotatiesnelheid, wat helpt bij een efficiënte 
inwerking van gewasresten. Bovendien ontstaat er bij 
gebruik van een kleinere schijfdiameter een bodemag-
gregaat van kleinere kluiten en fijne grond. Als er zeer 
grote hoeveelheden gewasresten aanwezig zijn, die-
nen TrueCut-schijven met een diameter van 470, 510 
of 610 mm te worden gebruikt.

De TrueCut schijven zijn voorzien van grotere inkepin-
gen om grote hoeveelheden gewasresten te kunnen 
verwerken. Daarentegen bewerken de kartelranden 
van de kleinere schijven de grond helemaal, wat van 
belang is voor het stimuleren van de ontkieming van 
kleine zaden, zoals koolzaad. 

610 mm schijf510 mm schijf450 mm schijf 470 mm schijfCrossCut-
ter-schijf
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Tanden functioneren het best als:
• stro moet worden verspreid en ingewerkt 
• de grond diep moet worden losgemaakt
• de omstandigheden nat zijn
• er kans is op het ontstaan van een harde grondlaag
•  hardere lagen moeten worden gebroken en de grond 

moet worden opgetild
•  sporen en andere oneffenheden in het oppervlak 

moeten worden gewist

Tanden voor cultivators 
Väderstad biedt een ruime keuze aan tanden. Er zijn 
tanden waarbij de veer deel uitmaakt van de vorm van 
de tand. Deze hebben als voordeel dat ze sterk trillen 
en daardoor is veel minder trekkracht vereist. Door 
deze trilbeweging wordt bovendien het materiaal 
effectief gebroken en gemengd. Dit type tanden heeft 
een natuurlijke losbreekkracht die wordt beperkt door 
de veer, en is daarom het meest geschikt voor iets on-
diepere grondbewerking tot 20 cm.
Voor grotere werkdieptes, tot 30 cm, zijn Cultus tan-
den met mechanische stenenbeveiliging in de vorm 
van een veer het meest geschikt. Dankzij de construc-
tie van de veer is dit een zeer betrouwbare tand, en 
de losbreekkracht verzekert dat de juiste werkdiepte 
wordt gehandhaafd.

Voor werkdieptes tot 40 cm (Opus en TopDown) zijn 
de tanden voorzien van hydraulische stenenbeveili-
ging. Het voordeel van deze hydraulische uitvoering 
is de mogelijkheid van aanpassing aan verschillende 
situaties, en dat er zelfs bij de hoogste losbreekkracht 

een natuurlijke demping is, zodat het frame wordt 
beschermd. De hydraulische variant is bovendien 
veiliger, omdat bij een dergelijke losbreekkracht een 
veer ingeval van een defect een potentieel gevaar zou 
kunnen vormen.

Zowel de mechanische als de hydraulische stenenbe-
veiliging zijn horizontaal gemonteerd. Hierdoor zijn de 
tanden beter in staat om hevige schokken te absorbe-
ren zonder te vervormen – een groot voordeel op ste-
nige grond. Bovendien heeft dit een positief effect op 
de diepteregeling, omdat de tanden beter terugveren 
als ze met een obstakel in aanraking komen.

Alle cultivators voor diepere grondbewerking hebben 
een betrekkelijk kleine snijhoek, zodat het 'grondzoe-
kend' vermogen toeneemt en de vereiste trekkracht 
minder is. Dankzij de vlakke hoek wordt er tevens 
meer materiaal opgetild om te worden gemengd, 
en is de slijtage van het verticale beitelvlak minder 
groot, zodat deze de beoogde diepte langer kunnen 
handhaven.

NZ Aggressive RexiusTwin Swift Cultus Opus/TopDown
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De bedoeling van ondiepe grondbewerking is 
om gewasresten in de bovenste bodemlaag 
te werken, zodat ze snel afbreken, en om in 
dezelfde werkgang onkruid en opslagzaden te 
bestrijden. In vergelijking met diepere grond-
bewerkingen bespaart ondiepe grondbewer-
king veel tijd en geld.

Belangrijke voordelen van grote hoeveelheden 
organisch materiaal in de bovenste bodemlaag 
zijn een toename van de draagkracht en min-
der insporingsproblemen in de loop der tijd. 
Het humusgehalte in de toplaag van de bouw-
voor zal ook steeds groter worden, net als het 
aantal regenwormen, wat belangrijk is voor 
de zuurstoftoevoer en de drainage van het 
bodemprofiel. Bovendien is er minder sprake 
van korstvorming en erosie als de bovenste 
bodemlaag een grotere hoeveelheid organisch 
materiaal bevat.

Carrier voor zeer ondiepe tot ondiepe grond-
bewerking
Carrier is ontwikkeld voor rationele en koste-
neffectieve landbouw. De machine, met een 
werkdiepte 3 en 15 cm, is geschikt voor alles, 
van het maken van een vals zaaibed en het sti-
muleren van de ontkieming van opslagzaden, 
tot het breken en efficiënt onderwerken van 
gewasresten en vaste mest. 

Bij ondiepe grondbewerking is het verwerken 
van stro van het grootste belang. Met een 
stro-eg op de Carrier wordt stro gelijkmatig 
verdeeld voordat het wordt ingewerkt.

Ondiepe grondbewerking

Regenwormen helpen bij een verbetering van de bodemstruc-
tuur en zorgen daardoor voor een groter opbrengstpotentieel.

De meeste actieve micro-organismen, die de oogstresten het 
snelst afbreken, bevinden zich in de bovenste 5 cm van de 
bouwvoor.

Is de stroverdeling achter de combine goed? Test dit door een 
strook van 1 m over de totale breedte van de combine bijeen 
te harken.

Carrier gecombineerd met een stro-eg verspreidt het stro effici-
ent over het veld, waarna het wordt gebroken en in de bovenste 
bodemlaag wordt ingewerkt.
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Het schijfconcept van Väderstad
Cultiveren met schijven heeft een aantal voordelen. 
Zo is de benodigde trekkracht betrekkelijk gering en 
kan er worden gecultiveerd bij snelheden tot 15 km/u, 
zodat snel een groot oppervlak kan worden bewerkt. 

De Carrier L (Ø 510 mm) heeft dezelfde lange schijfarm 
als de Carrier XL (Ø 610 mm). Dankzij de grote vrije 
ruimte die daardoor ontstaat, kan de machine grote 
hoeveelheden gewasresten verwerken. De Carrier L en 
XL TrueCut-schijven hebben gefreesde kartels, zodat 
ze gewasresten grondiger kunnen snijden. Deze schij-
ven houden gedurende hun hele levensduur dezelfde 
vorm. De optionele MultiSet-instelling van de snijhoek 
zorgt dat de schijven altijd optimaal werken, ongeacht 
de werkdiepte.

Väderstad werkt met conische schijven. Deze behou-
den te allen tijde dezelfde snijhoek, ongeacht de werk-
diepte of de mate van slijtage. De conische schijven 
duwen ook de stenen de grond in, in plaats van ze naar 
boven te halen. De vorm van deze schijven vereist iets 
meer indringingskracht, maar daar staat tegenover 
dat ze de grond zeer goed snijden. Dit is van cruciaal 
belang voor het maken van een effectief vals zaaibed. 
Het materiaal wordt gelijkmatig ingewerkt in de hele 
bodemhorizont. De grond wordt niet zwart, omdat de 
gewasresten slechts ondiep worden ingewerkt, zodat 
ze snel afbreken en de bodem beschermen tegen ero-
sie. Deze schijf geeft een beter resultaat dan een scho-
telvormige schijf, die de grond keert en gewasresten 
dieper inbrengt.

Onderhoudsvrije lagers besparen tijd
Lagers zijn altijd een gevoelig punt bij elke machine, 
vooral wanneer die machine bij gebruik in uiterst veel-
eisende omstandigheden een lange levensduur moet 
hebben. Väderstad heeft alle lagers gemonteerd op 
de plek waar ze het beste worden beschermd, name-
lijk aan de achterkant van de schijven. Dit betekent 
dat grote hoeveelheden gewasresten kunnen worden 
verwerkt zonder dat ze vastraken tussen de schijfarm 
en de schijf. Alle lagers zijn onder extreme omstan-
digheden getest in het eigen laboratorium van Vä-
derstad-Verken, zodat de klanten zeker weten dat de 
vetvrije en onderhoudsvrije lagers duurzaam en van 
topkwaliteit zijn.

De conische schijf breekt de grond los en verkruimelt deze beter dan een schotelvormige schijf. Bovendien drukt deze eventuele ste-
nen veel beter de grond in.

Conische schijf

Dezelfde 
hoek

Dezelfde 
hoek

Kleine 
hoek

Grote 
hoek

Schotelvormige schijf

Een conische schijf houdt dezelfde snijhoek in stand, 
ongeacht slijtage en werkdiepte.

Cultivation intro 17 TM1.indd   15 2016-11-25   13:37



16

30

40

50

60

Individuele ophanging verhoogt de 
nauwkeurigheid
Elke schijf is tussen rubbers gemonteerd. Als 
een schijf met een steen in aanraking komt, 
wordt alleen de betreffende schijf opgetild. Dit 
zorgt voor een uitstekende dieptenauwkeurig-
heid. Individuele ophanging is ook belangrijk 
wanneer in dichte tussengewassen of bij veel 
onkruid voor de eerste keer wordt geculti-
veerd, omdat een zeer goede doorstroom 
van materiaal verzekerd is. Dankzij deze 
ophanging wordt een zeer goede zijdelingse 
stabiliteit bereikt. Dit is van groot belang voor 
een gelijkmatig snijresultaat van het grondop-
pervlak.

De keuze van de juiste schijf is vrij eenvou-
dig, aangezien hierbij het voorgaande gewas 
en de hoeveelheid in te werken gewasresten 
doorslaggevend zijn. Als er zeer grote hoe-
veelheden gewasresten aanwezig zijn, dienen 
TrueCut-schijven met een diameter van 470, 
510 of 610 mm te worden gebruikt.

Als de omstandigheden het toelaten, hebben 
schijven met een diameter van 450 mm echter 
de voorkeur, omdat deze beter in de bodem 
doordringen. De hoge rotatiesnelheid bete-
kent ook dat de optimale snelheid snel wordt 
bereikt. Dit draagt bij aan een efficiëntere 
menging, omdat kleinere kluiten ontstaan. Een 
voordeel van de grotere schijven is niet alleen 
dat ze overweg kunnen met grote hoeveel-
heden gewasresten, maar ze gaan ook langer 
mee vanwege het grote formaat.

V- 55 – gegarandeerd lange levensduur
Alle schijven zijn gemaakt van Väderstads eigen spe-
ciaal geharde Zweedse V-55 staal. Dit is harder dan 
het staal waar schijven doorgaans uit bestaan, en gaat 
daardoor aanzienlijk langer mee. Meer gebruikstijd op 
het land en langere vervangingsintervallen dragen bij 
aan een goede gewasopbrengst. De gekartelde rand 
van de schijven zorgt dat ze steeds goed grip op de 
grond hebben. De gehele productie van de schijven 
is volledig geautomatiseerd en vindt in onze fabriek 
plaats, zodat wij een consistente kwaliteit kunnen ga-
randeren.

X-vormig ontwerp voorkomt overlap
De schijven zijn in een X-vorm geplaatst, zodat zij-
waartse krachten elkaar opheffen en er geen zijdelingse 
beweging ontstaat. Daardoor loopt de machine volko-
men recht achter de tractor, wat van essentieel belang 
is bij gebruik van GPS en een groot voordeel op hellend 
terrein. Door de X-vormige schijfplaatsing behoudt 
zowel de voorste als de achterste schijvenrij van de 
Carrier dezelfde bewerkingsdiepte en vertoont de ma-
chine geen zijwaartse beweging.

De schijven zitten individueel gemonteerd in volledig onder-
houdsvrije rubbers. Daardoor is de nauwkeurigheid zowel 
in de diepte als in zijwaartse richting groter, en is de door-
stroom prima.

Twee schijven per arm zou ten koste gaan van de doorstroom 
en de nauwkeurigheid.

HRC (Rockwell)

V-55 schijf Schijf A Schijf B Schijf C
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Väderstad heeft beitels voor alle denkbare situaties, 
inclusief een serie beitel-opties voor ondiepe grondbe-
werking. Het aanbod bestaat uit beitels voor ondiepe 
grondbewerking, van zaaibedbereiding tot het snijden 
van onkruidwortels of het mengen van de bovenste 
bodemlaag.

Beitels die wortels klein snijden
Väderstad levert twee verschillende beitels die wor-
tels snijden: ganzenvoeten en vleugelscharen. Het 
verschil zit in de hoek die de schaar maakt, en in het 
effect. De schaar van de ganzenvoet staat volledig ho-
rizontaal en is alleen geoptimaliseerd om te snijden.

Het achterste deel van de vleugelschaar is iets om-
hoog gericht, zodat deze de grond niet alleen door-
snijdt, maar ook optilt. Dit heeft een losmakend effect 
heeft en snijdt ook de toegang van onkruid tot het 
grondwater af. De vleugelscharen worden op de be-
staande beitels gemonteerd en hebben daardoor een 
'grondzoekend' effect. Dat maakt ze geschikter voor 
moeilijk doordringbare grond. Vleugelscharen worden 
niet aanbevolen voor diepere grondbewerking. Dit is 
omdat er in natte omstandigheden harde lagen kunnen 
ontstaan. De vleugelschaar ondergaat een uniforme 
slijtage, zodat de werkbreedte in stand blijft totdat de 
schaar over de hele werkbreedte versleten is.

Voor het breken van dichte bodemlagen kan de vleu-
gelschaar worden gecombineerd met een DeepLoose-
ning beitel. 

Beitels voor ondiepe 
grondbewerking

Snijdt onkruid klein.
Geen menging.

Snijdt onkruid klein.
Snijdt breed uit.

Snijdt onkruid klein.
Mengt en tilt de top-
laag van de bouw-
voor op.

Snijdt onkruid klein.
Mengt en breekt 
harde lagen.
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18

Mengende beitels
Mengende beitels zijn de meest gebruikte 
cultivatorbeitels. De brede beitels zijn zeer 
geschikt voor een ondiepe grondbewerking. 
In het algemeen zijn smallere beitels geschik-
ter voor een diepere grondbewerking. Mengen 
van de grond met een cultivator voorkomt 
de vorming van allerlei soorten harde lagen. 
De platte brokstukken laten fijne scheurtjes 
achter onderin de bewerkte grondlaag. Via 
deze barsten kan water worden afgevoerd en 
kunnen wortels toegang krijgen tot diepere 
bodemlagen. Hoe meer gewasresten aanwezig 
zijn, hoe dieper moet worden gecultiveerd.
 

Snijdt en mengt de 
bovenste bodem-
laag. Een goede 
manier om muizen 
te bestrijden.

Goed mengresultaat 
bij ondiepe grondbe-
werking.

Allround grondbe-
werking.

Complete menging 
met minder trek-
kracht.

Cultiveert en mengt 
op diepte

210 mm 120 mm 80 mm 50 mm 50 mm
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(1)

(2)(3)

(4)

(4)

Modulair beitelsysteem  
voor meer flexibiliteit
Een modulair beitelsysteem met tal van 
combinatiemogelijkheden vergroot de 
flexibiliteit van de cultivator, omdat 
deze kan worden aangepast aan uiteen-
lopende perceelvereisten en seizoens-
omstandigheden. Dankzij het modulaire 
systeem van geleideplaten en beitels 
kan een en dezelfde beitel in verschil-
lende bodemzones worden ingezet. 
Verschillende breedtes van beitels en 
geleideplaten betekent dat een uni-
forme grondbewerking op verschillende 
dieptes haalbaar is. Als vleugelscharen 

zijn gemonteerd kan de grond worden 
opgetild, en met extra diep indringende 
beitels kunnen harde grondlagen wor-
den opgebroken terwijl tegelijkertijd 
een mengend of slechts een brekend 
effect wordt uitgeoefend.

De geleideplaat slijt veel langzamer 
dan de beitel. Door geleideplaat en bei-
tel gescheiden aan te brengen zijn ze 
afzonderlijk vervangbaar. Zo blijft het 
mengende effect behouden en wordt 
over een langere periode een uniforme 
grondbewerking gerealiseerd. Dit is een 
goedkopere oplossing.

Het grootste voordeel van diepe ploegloze grondbewerking is de besparing 
van tijd en het lagere brandstofverbruik per hectare. Bovendien blijft er 
meer organisch materiaal in de bovenste bodemlaag achter, met als resul-
taat minder problemen als gevolg van korstvorming, dichtslibben en erosie. 
Diepe ploegloze grondbewerking is vooral van belang bij structureel slappe 
bodemlagen die regelmatig moeten worden losgemaakt. Deze vorm van 
bewerking kan ook van belang zijn bij specifieke gewassen die gevoelig zijn 
voor bodemverdichting, zoals koolzaad en erwten. 

Bij systemen met diepe ploegloze grondbewerking worden vaak verschil-
lende cultivators gebuikt om de grond diep los te maken, van 10 tot 30 cm.

Voor bewerkingen op grotere diepte (meer dan 20 cm) worden vaste tan-
den geadviseerd, bijvoorbeeld de tanden van de Cultus, Opus of TopDown. 
Met hun hoge losbreekkracht zorgen deze tanden ervoor dat de beitels hun 
plaats in de grond handhaven.

Diepe ploegloze grondbewerking

De geleideplaat (1) bepaalt hoe de grond wordt gemengd, en de beitel (2) bepaalt het opbrekings-
patroon. De DeepLoosening beitel (3) is uitsluitend ontwikkeld om te breken, niet om te mengen. 
De vleugelschaar (4) snijdt de wortels af en tilt tegelijkertijd de grond op.
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Geleideplaten voor alle omstandigheden
De geleideplaat is het deel van de beitel dat het mengresultaat 
bepaalt. Om die reden is de plaat net zo belangrijk als het deel 
dat in de grond werkt. Väderstad biedt twee types geleideplaten, 
de MixIn en de Twist, in drie verschillende breedtes: 50, 80 en 
120 mm. Als de geleideplaat breder is dan de beitel, wordt er 
meer materiaal gemengd en heeft dit bovendien een positief ef-
fect op de zijwaartse verspreiding van het materiaal. 

De MixIn is de fabrieksstandaard op de machines. Dit is een zeer 
flexibele geleideplaat, die het materiaal naar voren werpt. De 
MixIn is de beste keuze als het stro ongelijk over de bouwvoor 
is verdeeld, of bij bewerkingen op zware grond. Terwijl de MixIn 
het materiaal naar voren werpt, wordt de grond meerdere keren 
gemengd en wordt het stro efficiënter verspreid. Het materi-
aal kan tot wel 9 meter vanaf het beginpunt worden verspreid. 
Kleiachtige grond wordt efficiënt verkruimeld, zodat er minder 
behoefte is aan een volgende bewerking. 

De Twist heeft een andere landbouwkundige functie: deze gelei-
deplaat verplaatst het materiaal recht omhoog, waarna het weer 
op zijn plaats terugvalt. Het voordeel van dit type tand is dat 
ten opzichte van de MixIn-geleideplaat meer stro in de opper-
vlaktelaag wordt gebracht. Zo ontstaat een betere bescherming 
van de bodem tegen erosie en tegen korstvorming op het op-
pervlak na zware regen. Een bijkomend voordeel is dat het stro 
in de bovenste bodemlaag snel wordt afgebroken. Dit maakt de 
Twist geleideplaat zeer geschikt voor omstandigheden waarin 
micro-organismen voldoende tijd hebben om het stro te af te 
breken, bijvoorbeeld in streken met een langer groeiseizoen.

Met de MixIn geleideplaat wordt de gehele bodemhorizont fijn verkruimeld en gemengd.

De Twist geleideplaat laat een grotere hoeveelheid gewasresten in de bovenste bodemlaag. De hoeveelheid gemengde grond hangt samen met de 
breedte van de plaat.
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Brekende beitels
Herhaald cultiveren op dezelfde diepte en cultiveren onder ongunstige om-
standigheden leiden tot de vorming van een ploegzool en tot harde lagen 
in de bouwvoor. Op hun beurt leiden deze tot lagere gewasopbrengsten, 
doordat na regen de afvoer van water uit de bodem langzamer verloopt en 
wortels in droge perioden beperkter toegang hebben tot het grondwater. 
Bij kleiachtige gronden in gebieden met warme zomers en/of koude winters 
kan de natuur een deel van het werk opknappen en harde grondlagen breken, 
maar grondsoorten met bijvoorbeeld een hoger zandgehalte hebben de nei-
ging om in de loop der tijd op een natuurlijke manier meer verdicht te raken. 
Voor diepwoelen zonder de trekkracht te vergroten kan de standaard beitel 
worden vervangen door een LowDisturbance beitel.

Combinatie van mengende en brekende beitels
Het idee achter deze combinatiebeitels is dat ze ondiep mengen en op gro-
tere diepte breken, zonder de bodem meer te verstoren dan absoluut nodig 
is. Dit beschermt de beste 'cultivators' van de bodem – regenwormen.

 

De LowDisturbance beitel verdeelt de grondstroom, creëert een drainagevoor en voorkomt op een doel-
treffende manier kluitvorming.

Breekt dichte bo-
demlagen tot een 
diepte van 40 cm.

Breekt dichte bodem-
lagen tot een diepte 
40 cm en mengt tot 
een diepte van 30 cm.

Breekt dichte grond-
lagen.
Verbetert de drai-
nage.
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Diepwoelen
Voor diepwoelen tot 40 cm diepte is de 
DeepLoosening beitel verkrijgbaar. Deze bei-
tel maakt de bodem los in twee bewerkings-
stappen en voorkomt verticale verharding. 
In combinatie met een LowDisturbance bei-
tel treedt er geen menging op.

Door DeepLoosening te combineren met 
een standaard beitel is een diepere menging 
mogelijk en worden harde grondlagen ge-
broken. Door twee werkgangen tegelijkertijd 
uit te voeren, bespaart u tijd.

Door DeepLoosening beitels op de achterste 
schijvenrij te monteren blijft de draagkracht 
van de bodem behouden en wordt brand-
stof bespaard. Bovendien ontstaat door 
montage op de achterste schijven een beter 
drainage-effect. Afhankelijk van het gewenste resultaat kan DeepLoosening worden gecombineerd met beitel met een mengend of een brekend 

resultaat. 

Als er een harde laag ontstaat, wordt het watertransport in beide richtingen belemmerd. Diepwoelen herstelt het evenwicht.
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Precisie-grondbewerking met Marathon 
De punt van de Marathon is voorzien van een 
harde metaalcoating. Daardoor kan de beitel 
gedurende lange tijd zijn vorm, snijhoek en 
dus ook zijn werkdiepte behouden. Het voor-
deel is dat gedurende de hele levensduur van 
de beitel een perfecte diepteregeling wordt 
bereikt over de gehele breedte van de cultiva-
tor. Dit draagt ertoe bij dat elke plant dezelfde 
omstandigheden heeft. Marathon beitels gaan 
ook nog eens langer mee dan standaard bei-
tels. In drukke perioden in het voor- en najaar 
gaat minder tijd verloren met vervangings-
werkzaamheden en blijft er meer productieve 
tijd op het land over. De beitels hebben een 
glad oppervlak, en creëren daarmee een uni-
forme grondstroom en leveren het best moge-
lijke resultaat. 

De mate van slijtage hangt in grote mate af van de plaats waarop de beitels zijn gemonteerd op de cultivator. Marathon beitels behou-
den altijd dezelfde beitellengte, zodat de nauwkeurigheid van de grondbewerking constant blijft. 

Het hardmetalen oppervlak van de beitel zorgt dat de duur-
zaamheid ook in steenachtige bodemomstandigheden behou-
den blijft.

Zeer zware slijtage Zware slijtage Matige slijtage Weinig slijtage
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Ploegen
In vruchtwisselingssituaties waarbij verschillende 
jaren achtereen granen worden verbouwd, in het 
ergste geval dezelfde soort graan, is ploegen de 
meest betrouwbare en over het geheel meest winst-
gevende methode. Het inploegen van stro en gewas-
resten vermindert de kans op ziektes in dergelijke 
onveranderlijke gewasteelt. De besparingen die 
mogelijk zijn bij minder intensieve grondbewerking 
wegen in sommige gevallen niet op tegen hogere 
spuitkosten en minder gewasveiligheid. Op lichte 
grond kan in een of twee werkgangen na het ploe-
gen een aanvaardbaar zaaibed worden gemaakt, 
daardoor is het systeem betrekkelijk goedkoop. 
Lichtere grondsoorten hebben er baat bij dat de 
ploeg deze op diepte losmaakt. De grootste nadelen 
van ploegen zijn meer kans op erosie, verlies van 
bodemvochtigheid, minder activiteit van regenwor-

men, een lage capaciteit per uur en, in de meeste 
gevallen, meer werkgangen. Dit alles maakt ploegen 
een kostbare vorm van grondbewerking.

Als gevolg van diepe grondbewerkingssystemen 
zoals ploegen kan er na vrijwel elke werkgang - in 
tegenstelling tot bij andere methodes - ernstige 
spoorvorming optreden.

De gulden middenweg
De beste resultaten worden in de praktijk vaak be-
reikt door de grondbewerking in elk afzonderlijk 
geval aan te passen aan de plaatselijke omstandig-
heden in plaats van te focussen op één systeem. Er 
is niets wat landbouwers verhindert om in een en 
hetzelfde veld tijdens een vruchtwisseling ploegen 
en ondiepe grondbewerking, of zelfs directzaai, te 
combineren.

Het belangrijkste nadeel van het combineren van 
diverse grondbewerkingssystemen is het grote 
aantal machines dat nodig is. Als het areaal van 
een bepaald bedrijf te klein is om de aanschaf van 
verschillende machines te rechtvaardigen, kan inzet 
van een loonbedrijf een optie zijn.

Het Väderstad-concept – bespaart tijd en geld

De keuze voor een grondbewerkingssysteem brengt verschillende beheersoplossingen voor gewasresten en capillair water met zich mee, 
en elk systeem heeft zijn eigen voordelen. Nog steeds geldt: Bewerk de grond zo ondiep mogelijk, zaai zo diep als nodig. 

Ondiepe grondbe-
werking

DirectzaaienStripDrillMinimale 
grondbewer-
king met  
woelen

Kerende grondbe-
werking
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Het Väderstad-concept – bespaart tijd en geld

Rapid A 6 m

6-scharige ploeg Rotorkopeg 4 m Zaaimachine 6 m Pakkerrol 
10 m

6-scharige ploeg Rexius 8,2 m NZ Aggressive 8 m Rapid A 6 m

6-scharige ploeg RexiusTwin 
6,3 m

6-scharige ploeg

Carrier 6,5 m

Carrier 6,5 m Carrier 6,5 m Rapid A 6 m

Rapid A 6 m

TopDown 3 m

Swift 5,6 m Swift 5,6 m Spirit 6 m

Rapid A 6 m

Cultus 4 m Spirit 6 m

Rapid A 6 m

Carrier 3 m Rapid 3 m

De mechanisatiekosten zijn berekend met behulp van Zweedse standaardwaarden. De concepten worden dan relatief met elkaar vergeleken. Het Väderstad zaaicon-
cept is flexibel en functioneert uitzonderlijk goed in alle grondbewerkingssystemen, van directzaaien tot ploegen. Dit bespaart werkgangen, tijd en brandstof.

Relatieve 
waarden
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In het ideale geval bestaat de bodem uit 50% vast ma-
teriaal en 50% poriën. Daarvan is de helft gevuld met 
lucht en de andere helft met water. Vanwege natuurlijke 
redenen en als gevolg van grondbewerkingen variëren 
deze verhoudingen. Aandrukken vindt plaats als de 
grond te los is, met als doel een optimale omgeving met 
een goede balans tussen bodemvocht en luchtgevulde 
poriën. Na de oogst en ondiepe grondbewerking heb-
ben ook pakkers een grondbewerkende taak, omdat ze 
gewasresten breken die zich aan de oppervlakte bevin-
den en deze inwerken in de bovenste bodemlaag. Daar 
zijn de omstandigheden het beste voor de micro-orga-
nismen die het organische materiaal afbreken.

Verdichting na ondiepe grondbewerking is ook van be-
lang voor een goed contact tussen de vochtige grond 
en opslag- en onkruidzaden, zodat deze snel ontkie-
men om in een volgende grondbewerking te kunnen 
worden bestreden.

Na ploegen en andere diepere vormen van grondbe-
werking kan de grond te los zijn voor een snelle ontkie-
ming van de zaden. In dat geval kan licht aandrukken 
de gewasgroei bevorderen. Onvoldoende verdichting, 
bijv. bij losse grond rondom het zaad, heeft tot gevolg 
dat het capillaire watertransport niet functioneert 
omdat de poriën te groot zijn. Dit betekent dat de 
grond rondom het zaad te droog wordt. Daarentegen 
worden grote poriën bij een te sterke verdichting te 
veel samengedrukt, wat ten koste gaat van de effectivi-
teit met betrekking tot de afvoer van overtollig water 
en het transport van zuurstof en kooldioxide van en 
naar het zaad. Dit kan leiden tot zuurstoftekort in de 
wortels. Op lichtere grond (zandgrond) geven lichte 
machines het beste resultaat, terwijl op zware klei de 
inzet van zwaardere machines nodig is om de grond te 
bewerken en aan te drukken.

Aandrukken creëert op-
timale omstandigheden
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Väderstad levert een aantal verschillende pakker-
opties voor verschillende omstandigheden. Deze 
kunnen wat betreft de werking worden ingedeeld 
in oppervlakkig werkende tot dieper aandrukkende 
pakkers. Ondiep of oppervlakkig werkende pak-
kers zijn verkrijgbaar met horizontaal of verticaal 
werkende rollen. De horizontaal werkende pakkers 
bestaan uit zogenaamde kooirollen, de verticaal wer-
kende pakkers bestaan uit rollen of schijven die als 
wielen rollen. Zwaar aandrukkende pakkers zijn uit-
sluitend verkrijgbaar met verticaal werkende ringen 
die glad of gepunt kunnen zijn, afhankelijk van de 
mate van de gewenste intensiteit. 

De assen van de Väderstad pakkers zijn voorzien 
van rubber dempers, die de levensduur van pakker, 
frame en as verlengen.  

Ondiepe verticale verdichting
Hoe dichter de pakkerelementen bij elkaar zijn ge-
monteerd, des te groter het contactgebied. Dit zorgt 
voor een ondiep aandrukeffect. Voor een ondiepe 
verdichting worden Cambridge rollen op grote 
schaal toegepast. Ze zorgen voor een beter con-
tact tussen zaad en grond en hebben bovendien 
verkruimelende eigenschappen, zodat de plaatsen 
waarin slakken zich kunnen schuilhouden, worden 
verwijderd. De losse ringen van Crosskill bewerken 
de grond agressief, en door het sterke cultiverende 
vermogen creëren ze een losse oppervlaktestruc-
tuur met een stevige basis. Vergeleken met de Cam-
bridge rollen zijn ze ook geschikt voor iets lichtere 
grondsoorten, want de secties gaan niet slepen. 

Ondiepe horizontale verdichting
De horizontaal werkende pakkers verkruimelen de 
grond en tillen deze op. De zware grond valt sneller, 
zodat de gewasresten bovenop komen te liggen. De 
vorm van de secties, de diameter van de rol en de 
bijbehorende mate van rotatie is ook van invloed op 
het intensiteit van de grondbewerking. Een grotere 
diameter en een groter aantal ribben verbetert de 
draagkracht en de diepteregeling. Horizontale pak-
kerrollen zijn het meest geschikt voor droge omstan-
digheden en grondsoorten met een lage kleifractie.

Oplossingen voor verschillende gradaties van verdichting

Ondiepe verticale verdichting Ondiepe horizontale verdichting

Rapid band Cambridge Cambridge HeavyDuty Crosskill CageRunner
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Diepe verdichting
Alle pakkers voor diepere verdichting zijn van het 
verticale type. Platte en gepunte ringen hebben 
invloed op het contactgebied van de pakker en dus 
op de agressiviteit daarvan. Ze bewerken in rijen, 
en creëren een los bodemprofiel met een groot 
poriënvolume tussen de pakkerringen. Zo ontstaat 
een grotere gasuitwisseling en neemt het vermogen 
tot absorptie van regenwater toe. De pakkerringen 
maken tevens een diepere verdichting mogelijk. 
Hoe hoger de beiteldruk van de pakker, des te 
dieper de verdichting. Het streeppatroon dat de 
pakkerrol maakt, betekent dat de ruggen sneller 
drogen, zodat de volgende fase in de grondbewer-
kingsketen sneller kan plaatsvinden.
 
Voor pakkerrollen met een grotere diameter is min-
der trekkracht nodig, maar de benodigde trekkracht 
voor kleinere rollen kan ook kan ook worden ver-
minderd als de ringen overlappend zijn, zodat het 
contactgebied groter is. 

Pakkerrollen met platte ringen
Pakkerrollen met platte ringen hebben een iets ondie-
per grondbewerkingseffect. Aan het ene eind van het 
spectrum bevindt zich de RubberRunner, een rubber-
pakker met een betrekkelijk ondiep profiel, dat voor-
komt dat de ring op lichtere grond wegzakt. Tevens 
heeft het rubberoppervlak als voordeel dat grond er 
niet makkelijk aan blijft plakken. Omdat de pakkerrin-
gen zijn voorzien van verende luchtpockets, kan de 
RubberRunner ook fungeren als transportwielen. 

De SoilRunner is een pakkerrol met U-profielen die 
een ‘grond-op-grond’ bewerking realiseert. Dankzij 
dit profiel ontstaat een 'open' oppervlak, wat inhoudt 
dat de rol geschikt is voor zwaardere en nattere bo-
demomstandigheden. In dergelijke gevallen wordt er 
minder grond verplaatst en verkruimeld. Omdat de 
grond die het U-profiel vult voor meer gewicht zorgt, 
wordt het pakkereffect versterkt. Een ander voor-
deel is dat de slijtage van het staal beperkt is, omdat 
beide zijden worden belast. 

Pakkerrol met 
platte ringen                    

RubberRunner SoilRunner

Pakkerrollen met 
platte ringen

Indien nodig kan de Double SoilRunner pakkerrol worden gekan-
teld om een   weerbestendig grondoppervlak te realiseren.

Pakkerrol met 
gepunte ringen
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Pakkerrollen met gepunte ringen
De SteelRunner en RexiusTwin pakkerrollen met 
gepunte ringen zijn geschikter voor een diepere 
en grondbewerkende verdichting. Door hun spe-
cifieke punten hebben ze een verkruimelend ef-
fect en verwijderen ze luchtholtes, zelfs op zware 
grondsoorten en op volledige cultivatiediepte. 
SteelRunner is vooral geschikt voor stenige 
grond, omdat hij door zijn gewicht de stenen de 
grond indrukt. Ondiep werkende machines zoals 
de Carrier kunnen worden voorzien van verschil-
lende, dieper werkende pakkerrollen. De reden 
hiervoor is dat bij stoppelbewerking de kluiten 
moeten worden geplet, en stro en gewasresten 
moeten worden gesneden om een goed contact 
tussen grond en zaad te verzekeren. In dergelijke 
gevallen creëren de randen van de pakkerringen 
een lossere oppervlaktelaag, zodat de bescher-
ming tegen verdamping intact blijft. 

SteelRunner RexiusTwin

Pakkerrollen met 
gepunte ringen
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Het CrossBoard van vandaag de dag, ontstaan 
uit de oude egalisatiebalk, optimaliseert het 
grondbewerkende en egaliserende effect 
van werktuigen zoals Carrier, NZ Aggres-
sive, Rexius en Rollex, en de Rapid en Spirit 
zaaimachines. Het geheim zit in de continue 
trillingen, waarbij kluiten naar voren worden 
geworpen en tegelijkertijd worden verkrui-
meld. De drukgestuurde achterste ventielen 
houden CrossBoard op de vooringestelde 
diepte, met een prima nauwkeurigheid als re-
sultaat. CrossBoard wordt tijdens het werken 
hydraulisch geregeld vanuit de cabine.

Afhankelijk van de gewenste inzet van het 
Crossboard zijn diverse beitels leverbaar. 
Voor een nog beter egalisatieresultaat op 
lichte grond kunnen de hoekbeitels ook wor-
den omgedraaid, zodat de platte kant contact 
maakt met de bodem.

CrossBoard verbe-
tert het resultaat.
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Dubbelwerkende stabilisatorbalk
De dubbelwerkende stabilisatorbalk maakt ega-
lisatie in twee richtingen mogelijk – zowel naar 
voren als naar achteren. De tanden werken niet 
afzonderlijk, maar in plaats daarvan heeft Väder-
stad ze samengevoegd met de dubbelwerkende 
stabilisatorbalk, zodat de gehele tandenrij als één 
geheel functioneert. Dit betekent een veel krach-
tiger werking, zodat de kluiten worden geplet en 
de fijne grond tegelijkertijd wordt verspreid, met 
een egaal oppervlak als resultaat. De gecombi-
neerde werking van de tanden biedt aanzienlijke 
voordelen bij de egalisatie, omdat grote kluiten 
de dans niet meer kunnen ontspringen en er geen 
eindvoren meer ontstaan, wat juist wel het geval 
kan zijn bij afzonderlijk gemonteerde tanden. 
De balk kan eenvoudig worden verwijderd als 
lichtere grondsoorten moeten worden bewerkt. 
De stabilisatorbalk is gemaakt van speciaal 
gehard verenstaal en is bestand tegen zware 
gebruiksomstandigheden (breuklimiet meer dan 
1100 N/mm2).

Messen voor doorsnijdende bewerking
Bij veeleisende omstandigheden en als er sprake 
is van zware grond kan het CrossBoard voor een 
nog beter egalisatie- en verkruimelingsresultaat 
worden uitgerust met de SingleKnife-messen, 
die van speciaal gehard staal zijn gemaakt. 
SingleKnife zorgt voor een drastisch verbeterd 
snijeffect, wat een enorm voordeel betekent voor 
gebruikers die minder grondbewerkingen wil-
len uitvoeren.
 
Met het DoubleKnife werktuig kan CrossBoard 
door het harde oppervlak breken dat bij zware 
grond vaak ontstaat na fikse regenbuien. 

Met het Väderstad-snelwisselsysteem kunnen deze 
messen in een handomdraai worden gemonteerd 
en in de diverse gewenste posities voor de vereiste 
mate van grondbewerking worden geplaatst.

SingleKnife

Met de dubbelwerkende stabilisatorbalk werkt CrossBoard als 
eenheid, met een egaler oppervlak als resultaat.

DoubleKnife
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Carrier
De Carrier is een multifunctionele grondbewerker voor een doelmatige ge-

wasproductie. De Carrier kan zowel worden gebruikt om een zeer ondiep 

vals zaaibed te maken, als om grote hoeveelheden gewasresten of vaste mest 

onder te werken. De grondbewerkende en aandrukkende volgrol zorgt dat 

gewasresten goed met de grond in contact komen.
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De rubbers in de aandrukrol 
absorberen schokken en 
zorgen dat het frame en de 
rol langer meegaan.

De schijfarm laat voldoende ruimte voor 
de naastgelegen schijven. Dit vergroot de 
mogelijkheid om gewasresten en bossen 
stro te verwerken en zorgt voor een zeer 
goede doorstroom door de machine. 
Door de individuele ophanging van de 
schijven vindt de grondbewerking zeer 
nauwkeurig plaats.

In de meeste gevallen kan de 
Carrier met diverse voorwerktui-
gen worden uitgerust: 
– Stro-eg voor verdeling van ge-
wasresten
– CrossCutter Knife snijdt stop-
pel en gewasresten fijn
– Crossboard plet de kluiten en 
egaliseert de grond

Afhankelijk van het type kan de Carrier met 
een breed scala aan pakkerrollen worden uit-
gerust:  de SteelRunner (staal), de Rubber-
Runner (rubber), de CageRunner (kooirol) of 
de van U-profielen voorziene SoilRunner.   
De SteelRunner en de RubberRunner zijn 
uitgerust met hangende schrapers, die de rol 
reinigen tijdens het werken.

De werkdiepte van de grote conische schij-
ven (450, 470, 510 of 610 mm) loopt uiteen 
van zeer ondiep tot een diepte van 15 cm. 
De 450 mm-schijven creëren een fijne ver-
deling, terwijl de grotere schijven efficiënt 
grote hoeveelheden gewasresten met grond 
vermengen. De Carrier-types L en XL zijn 
voorzien van TrueCut-schijven, met randen 
met gefreesde uitsparingen, die zorgen dat 
het werkresultaat gedurende de hele levens-
duur van de schijf constant blijft. De instel-
bare werkhoek, MultiSet, verzekert dat de 
schijven de volledige werkbreedte uitsnijden, 
ongeacht de werkdiepte.

ZONE 4 ZONE 3 ZONE 2

Voor de getrokken versies zijn er 
vele trekstangopties.

ZONE 1
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Tijd is een beperkende factor, maar ook doorslag-
gevend voor een succesvolle gewasproductie. Met 
de Carrier beschikt u over een werktuig dat u prima 
kan helpen bij het rationaliseren van uw gewaspro-
ductie. Ondiepe grondbewerking, optimaal met een 
snelheid tussen de 12 en 15 km/u, verhoogt vergele-
ken met ploegen de grondbewerkingscapaciteit een 
aantal malen. 

De Carrier-serie is uitgebreid met een keuze aan 
vier verschillende schijfafmetingen.  
De modellen Carrier en Carrier X zijn uitgerust met 
schijven van 45 of 47 cm, de Carrier L met 51 cm en 
de Carrier XL met 61 cm. Wat voor een bepaalde 
taak de beste schijf is, is afhankelijk van het ge-
wenste effect, de grondsoort en het te produceren 
gewas. Het kan nuttig zijn om resten van fijnzadige 

gewassen en graan te bewerken met de kleinere 
schijven, terwijl grotere hoeveelheden oogstresten 
(van bijvoorbeeld korrelmaïs) het beste met de gro-
tere schijven kunnen worden aangepakt. Zie voor 
meer informatie de schijventabel op pagina 12.

Grote capaciteit
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Krachtige grondbewerking
De Carrier is uitgerust met schijven van Zweeds 
kwaliteitsstaal van V-55 kwaliteit, voor maximale 
duurzaamheid en levensduur. De tegendruk van 
maximaal 177 kg per schijf houdt de schijven 
op de vooraf ingestelde diepte en zorgt voor 
een snijbewerking over de volledige bewer-
kingsdiepte van 3 tot 15 cm, afhankelijk van de 
schijfkeuze. Het gewicht helpt de machine door 
dikke lagen gewasresten te snijden en dwingt de 
schijven de grond in, zelfs onder harde, droge 
omstandigheden. De werkdiepte is eenvoudig in 
te stellen met behulp van klemmen of elektrische 
diepte-aanslagen die de bewegingsruimte van de 
hydraulische cilinder beperken. De diepte kan tij-
dens het werken vanuit de tractorcabine worden 
geregeld tot aan de vooraf ingestelde maximum-
diepte. Elke schijf is via lagers op de achterzijde 
van de schijf aan een arm bevestigd, waardoor 
een hoge doorstroom wordt gerealiseerd en een 
compromisloze precisie bij de bewerking van 
de grond. 

De X-vorm voorkomt overlap
De schijven zijn in een X-vorm geplaatst, zodat 
zijwaartse krachten elkaar opheffen en er geen zij-
delingse beweging ontstaat. Dit resulteert in een kaars-
rechte loop achter de tractor, wat een groot voordeel 
is bij gebruik van GPS of als op hellingen moet worden 
gewerkt. Door de X-vormige schijfplaatsing behoudt 
zowel de voorste als de achterste schijvenrij van de 
Carrier dezelfde bewerkingsdiepte en vertoont de ma-
chine geen zijwaartse beweging.

De volgrol heeft een iets grotere werkbreedte dan de 
schijven, zodat altijd een egaal oppervlak ontstaat.

De hoge duurzaamheid van het V-55 staal helpt de totale ex-
ploitatiekosten te beperken.

De X-vorm zorgt voor 'grondzoekend' vermogen van de machine en bewerkstelligt dat deze recht achter de tractor 
blijft lopen.
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Snijden over de gehele bewerkingsdiepte, 
met zijwaartse bijstelling
Voor een efficiënte onkruidbestrijding moeten alle 
wortels tijdens de eerste bewerking goed worden afge-
sneden. Om   optimaal snijden en een uniforme grond-
bewerking te verzekeren kan op alle Carriers, behalve 
de Carrier X, de voorste rij schijven met de hulp van 
spanschroeven eenvoudig zijwaarts worden verzet.

Voor een goede egalisatie van de grond kunnen de 
buitenste schijfarmen in verticale richting worden bij-
gesteld.

Robuust ontwerp
Een kenmerk van alle machines uit de Carrier-serie is 
het robuuste frame van hoogwaardig Zweeds staal. 
Het frame is volledig gelast, zodat losse boutverbin-
dingen en mogelijke slijtage door het werken bij hoge 
snelheden worden vermeden. De weerstand tegen kr-
omtrekken is indrukwekkend.

De schijfarmen zijn gesmeed, waardoor ze zeer duur-
zaam zijn. De vorm van de schijfarmen en de plaats 
van de schijflagers zijn zodanig dat er veel materiaal 
door de machine kan stromen.

Alle onderdelen die contact maken met grond, zijn in 
rubbers opgehangen, waardoor onderdelen en frame 
veel langer meegaan.

Het krachtige frame geeft de Carrier gewicht en houdt de schijven op de vooraf ingestelde diepte. 

Voor een optimaal werkresultaat zijn de assen in de breedte verstelbaar.
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Het X-vormige ontwerp betekent dat de zijwaartse krachten elkaar opheffen, zodat de machine recht achter de tractor blijft lopen.
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Slechte verdeling van het stro leidt tot een onregelmatige stand van het gewas en een gebrekkige wortelontwikkeling.

Stro-eg voor een uniforme opkomst
Met de steeds breder wordende combines van te-
genwoordig kunnen er problemen ontstaan met de 
verdeling van het achtergelaten stro. Hoe breder 
het maaibord, des te ongelijkmatiger het stro wordt 
verdeeld. Dit resulteert bij het volgende gewas in be-
perkt of onregelmatig ontwikkelde planten op plek-
ken waar meer stro in de grond is gemengd. Oorzaak 
is het slechte contact tussen zaad en bodem en een 
gebrek aan zuurstof en de stikstof tijdens de verte-
ring van het stro.

De stro-eg, door Väderstad ontwikkeld voor de 
Carrier, zorgt dat het stro gelijkmatig over het veld 
wordt verdeeld zodat alle planten met dezelfde 
omstandigheden te maken krijgen. Deze combinatie 
komt met name tot haar recht als grote hoeveelhe-
den stro moeten worden verdeeld. 

Een multifunctionele werktuigdrager

De stro-eg is aan te koppelen en in hoogte verstelbaar.

-O-N

Carrier met stro-eg diagonaal ten opzichte van de oogstrich-
ting.

De stro-eg verdeelt het stro gelijkmatig over het veld.
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Zeer ondiepe grondbewerking verbetert  
de veldhygiëne
Met CrossCutter-messen en CrossCutter-schijven heeft 
Väderstad het concept van de zeer ondiepe grondbe-
werking geïntroduceerd. Dit betreft grondbewerking 
over de hele werkbreedte, tot een diepte van 3 cm.  
Belangrijke voordelen zijn de hoge rijsnelheid en de 
geringe benodigde trekkracht, samen resulterend 
in een zeer hoge capaciteit tegen lage kosten. Zeer 
ondiepe grondbewerking zorgt voor een drastische 
verbetering van de veldhygiëne, waardoor goede op-
brengsten verzekerd zijn, ook op lange termijn.

Door middel van zeer ondiepe grondbewerking wordt 
direct na de oogst een vals zaaibed gecreëerd, wat 
koolzaadopslag en onkruid stimuleert om te ont-
kiemen. Deze kunnen vervolgens chemisch of door 
middel van een andere grondbewerking worden be-
streden. Zeer ondiepe grondbewerking stimuleert 
tevens de vertering van gewasresten.  De elementen 
hebben een betrekkelijk kleine diameter, wat betekent 
dat ze snel de juiste werksnelheid bereiken na het 
keren op de kopakker. Met een Väderstad-werktuig 
voor zeer ondiepe grondbewerking kan de grond 
worden bewerkt bij meer dan 15 km/u, met een grote 
precisie en een gering brandstofverbruik – 3 liter per 
hectare. Dit betekent dat zeer ondiepe grondbewer-
king niet alleen zeer effectief is, maar ook tijd en geld 
bespaart. Om de zeer ondiepe grondbewerking volle-
dig aan te passen aan de behoeften van de gebruikers, 
zijn er drie verschillende intensiteitsniveaus, voor uit-
eenlopende behoeften. 

Maximale intensiteit - CrossCutter-messen en -schijven zorgen in combinatie voor een uitzonderlijk agressieve bodembe-
werking.

Bodemvolgend - CrossCutter-schijven met individuele ophanging volgen de bodemcontouren uitstekend.

Flexibiliteit - CrossCutter-messen zijn geschikt voor zowel diep als ondiep werk.
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Om te voorzien in de behoefte aan rendabele ma-
chines voor de moderne landbouw heeft Väderstad 
de CrossCutter-messen ontwikkeld: een efficiënt 
voorwerktuig voor de Carrier. Door de Carrier met 
CrossCutter-messen uit te rusten kunnen de gewas-
resten in twee richtingen worden gesneden, waarbij 
de machine wat betreft de grondbewerkingsdiepte 
zijn flexibiliteit volledig behoudt. Dit resulteert in 
een effectievere verkleining van de gewasresten, 
die in de bovenste bodemlaag worden ingewerkt.

Tussenteelt en stoppels vormen geen probleem
Met de CrossCutter-messen als aanvulling is de 
machine nog breder toepasbaar geworden. De 
CrossCutter-messen breken de stengels van het tus-
sengewas efficiënt, wat ervoor zorgt dat het gewas 
wordt gedood en voorkomt dat bij het daarop 
volgende gewas een probleem ontstaat. Schijven 
en pakkerrol mengen dan de groene massa in een 
ondiepe grondlaag, waar het materiaal snel wordt 
afgebroken. Zelfs lastige stoppels van bijvoorbeeld 
zonnebloemen of maïs worden effectief gebroken. 
De efficiënte messen zorgen er ook voor dat bij 
het oogsten een langere stoppel kan achterblijven. 
Een langere stoppel tijdens het dorsen betekent 
een grotere oogstcapaciteit en betere verdeling van 
het stro.

Uitgekiend ontwerp
De messen zijn kort, zodat ze de bodemcontouren 
optimaal volgen. Ze zijn gemonteerd in Väderstad 
TriForce-rubbers, die dankzij hun verende eigen-
schappen zelfs op zeer oneffen terrein de werk-
diepte perfect handhaven. Om de kosten laag te 
houden, zijn de messen omkeerbaar en gemaakt 
van Väderstad’s speciaal geharde Zweedse V-55 
staal, waardoor ze een lange levensduur hebben. 

CrossCutter-mes – snijdt beter

CrossCutter-messen werken tussengewassen doeltreffend en tegen lage kosten onder.

Korte messen en rollen met een geringe diameter staan ga-
rant voor een goede bodemvolging en een hoge rotatiesnel-
heid bij het werk.
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CrossCutter-schijven werken het best bij een hoge snelheid. Koolzaadopslag wordt 100% bestreden, wat essen-
tieel is voor een goede veldhygiëne.

De eerste bewerking vindt direct na de oogst plaats, in een 
hoek van 45° ten opzichte van de rijrichting.

De tweede bewerking wordt in het tweebladige stadium uit-
gevoerd, in een hoek van 90° t.o.v. de eerste bewerking.

CrossCutter-schijven zijn speciale schijven waarvan 
de snijdende rand diagonaal staat ten opzichte van de 
rijrichting. Elke schijf heeft individuele schokdemping, 
waardoor de schijven zeer goed bodemvolgend zijn. 
CrossCutter-schijven zijn ontwikkeld om koolzaadop-
slag en lastig onkruid rendabel te bestrijden. 

Onovertroffen in de bestrijding van koolzaadopslag
In combinatie met een stro-eg als voorwerktuig zorgen 
CrossCutter-schijven voor de effectieve verspreiding 
van koolzaadresten, terwijl ook zaad uit niet-gedorste 
hauwen wordt vrijgemaakt. De schijven bewerken 
de grond tot een diepte van 3 cm en maken een vals 
zaaibed. Door een reeks valse zaaibedden te maken, 
wordt de voorraad koolzaad in de zaadbank effectief 
verminderd.

Effectieve bestrijder van grasonkruid
Een toenemend probleem bij een aantal zaadonkrui-
den en kruipende onkruiden is meervoudige resis-
tentie tegen herbiciden. CrossCutter-schijven zijn 
onverslaanbaar op het gebied van intensieve bewer-
king op geringe diepte en creëren de perfecte omstan-
digheden om het onkruid te laten ontkiemen. Duist is 
bijvoorbeeld een toenemend probleem. Het laten 
ontkiemen van duist voorkomt effectief het ontkiemen 
van andere duistzaden. Door meerdere bewerkingen 
met de CrossCutter-schijven uit te voeren, kan dit on-
kruid uitstekend worden bestreden. Soortgelijke effec-
ten kunnen worden bereikt voor andere grasonkruiden 
en winterbloeiende eenjarige zaadvormende onkrui-
den. Geen enkel onkruid is bestand tegen staal.

CrossCutter-schijven – Specialisten in valse zaaibedden.
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De dubbelwerkende stabilisatorbalk maakt egalisatie in twee richtingen mogelijk – zowel naar voren als naar achteren.

CrossCutter-schijven in combinatie met Cross-
Cutter-messen tillen de intensiteit van de grond-
bewerking naar een geheel nieuw niveau. De 
combinatie van grondbewerking en het pletten 
van kluiten aan de voorzijde en de zeer inten-
sieve bewerking en perfecte bodemvolging in het 
midden levert een zeer effectieve oppervlakkige 
grondbewerking op. Gebruik van de combinatie 
is echter vooral aan te raden bij de bestrijding 
van de Europese maïsstengelboorder, een on-
gediertesoort waarvan de rups overwintert in 
maïsstoppels. Door de stoppels tussen de sten-
gelknopen te breken verwijdert de combinatie 
van CrossCutter-messen en CrossCutter-schij-
ven de laag die de rupsen beschermt, waardoor 
hun kans op overleving is verkeken. Om de best 
mogelijke resultaten te bereiken, wordt de Steel-
Runner-pakkerrol aanbevolen, omdat die tevens 
actief stengels stukbreekt. Een voordeel bij on-
diepe grondbewerking is dat de bodem verdere 
werkgangen kan verdragen, zoals mest uitrijden 
of kunstmest strooien.

CrossCutter-messen en CrossCutter-schijven  
– voor een maximaal intensieve bewerking

CrossBoard voor zware omstandigheden
Dankzij het CrossBoard met de dubbelwerk-
ende stabilisatorbalk is de Carrier in staat om in 
één werkgang te snijden, pletten en egaliseren. 
(zie de CrossBoard-paragraaf op pagina 30–31). 
Het CrossBoard wordt met het hydraulische 
master & slave-systeem vanuit de cabine aanges-
tuurd.

De combinatie van CrossCutter-messen en CrossCutter-schijven maakt korte metten met de Europese maïsstengelboorder 
door de maïsstoppels effectief te kraken. De daarna volgende SteelRunner plet de plantenresten en mengt ze met grond.
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= Onze meest aanbevolen combinaties

Graan

Maïs < 10 t

Koolzaad

Maïskuil

Gras

Tussengewassen

Schijf Voorwerktuig

Schijf 61 cm

Schijf 51 cm

CrossCutter-mes

Stro-eg

CrossBoard

CrossCutter-schijf

Schijven en voorwerktuig

Schijf 45/47 cm

VoorwerktuigSchijf Schijf Voorwerktuig Schijf Voorwerktuig

Schijf

Schijf

Voorwerktuig

Voorwerktuig

Schijf

Schijf

Voorwerktuig

Voorwerktuig

Schijf Voorwerktuig

Maken vals zaaibed na:

Grondbewerking en mengen na: 

Zonnebloemzaad

Maïs > 10 t Ploegen
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Stoppelbewerking, zaaibedbereiding, verdichting en rollen, grondbewerking en 
egalisatie van voren. Het scala aan toepassingen van de Carrier is uniek.
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Het zaad wordt verdeeld met een spreidplaat of via zaaipijpen 
en vloeit in een constante boog in de grondstroom achter de 
schijven. De zaadslangen zijn vastgezet, wat een goede verdeling 
garandeert. Het zaad wordt aangedrukt door de aandrukrol, dit 
resulteert in een goed opkomst.

BioDrill
Combinatie met de BioDrill maakt de Carrier tot 
een zeer nauwkeurige zaaimachine voor fijnza-
dige gewassen.

Het belangrijkste voordeel van de combinatie met 
de BioDrill is dat direct na de oogst kan worden 
gezaaid, als de grond vochtig is. Dit bespaart in 
een hectische periode brandstof en tijd. Vergele-
ken met traditionele grondbewerkingstechnieken, 
waarbij na het ploegen nog diverse grondbewer-
kingen moeten worden uitgevoerd, is het voor-
deel qua tijd en brandstofverbruik enorm.

Voor de getrokken Carrier-modellen is een 
nieuwe spreidplaat ontwikkeld, die de nauwkeu-
righeid bij hoge snelheden, waarbij de zaaipre-
cisie gevoelig is voor de invloed van de wind, 
verder vergroot. 

Ruim bemeten zaadtank
De zaadbak heeft afhankelijk van het model een 
inhoud van 180-360 liter en is laag geplaatst, en 
daardoor gemakkelijk te vullen of leeg te maken.

De BioDrill BDX 180 of 250 is een flexibele mechanische zaadtank, uitgerust met een do-
seersysteem met nokken, waarin het zaad onder invloed van zijn eigen gewicht omlaag valt.

De BioDrill BDA 360 is een flexibele pneumatische zaadtank voor fijnzaad, dat wordt gezaaid in dezelfde werkgang als waarin 
de grondbewerking wordt uitgevoerd.

Elektrische BioDrill BDA 360 incl. radar voor Carrier L en Carrier XL.
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Carrier 300, 350 en 400, getrokken, met of zonder CrossBoard – 
een wendbaar en krachtig concept.

Carrier 300, 350 en 400, hydraulisch gedragen – ideaal formaat voor kleine, 
onregelmatig gevormde percelen.

Carrier 420, 500, 650, 820, 925 en 1225
Voor alles, van stoppels tot ploegvoren. Stro-eg of CrossCutter opties.

Carrier L/Carrier XL 425, 525, 625, 825, 925, 1225
Voor alles, van stoppels tot ploegvoren. Stro-eg, CrossCutter of CrossBoard-opties.

Carrier 420, 500, 650 en 925 met CrossBoard voor stoppels tot zware ploegvoren.

Carrier X 425, 525 en 625 zijn hydraulisch gedragen – 
wendbaar en met een indrukwekkende werkbreedte.

Overzicht van modellen
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De schijven hebben een diameter van 45 of 
47 cm en zijn aan de rand voorzien van kleine 
inkepingen, die een stroom van fijnere grond 
doen ontstaan en die perfect zijn om een vals 
zaaibed mee te maken. Dit is vooral belangrijk 
om het ontkiemen van kleine zaden, zoals van 
koolzaadopslag en onkruid, te stimuleren. 
Schijven met een doorsnede van 45 cm en 47 
diameter worden gemonteerd op Carrier-mo-
dellen van 3,0 tot 12,25 meter.

De Carrier 300-400 is een starre constructie, 
die zowel in een getrokken als in een hydrau-
lisch gedragen uitvoering leverbaar is. Het 
eenvoudige frame maakt de machine stabiel 
en duurzaam. In de driepunts-hefinrichting 
bevindt deze zich kort achter de tractor. Dat 
scheelt in benodigd frontgewicht en vermin-
dert de kans op bodemverdichting. In combi-
natie met de RubberRunner kan de machine 
ook worden uitgerust met een trekstang plus 
een CrossBoard. Als extra doordringing in 
de grond gewenst is, kan de machine worden 
voorzien van 800 kg extra gewicht. 

Aangezien het centrale frame zwaarder is, 
worden de vleugelsecties van de Carrier 1225 
van extra gewicht voorzien, zodat over de hele 
werkbreedte dezelfde druk op de grond wordt 
overgebracht. Hetzelfde geldt voor het aan-
drukken: de pakkerrollen aan de vleugelsec-
ties van de Carrier 925 en de Carrier 1225 zijn 
zwaarder, zodat over de volledige werkbreedte 
met dezelfde kracht wordt aangedrukt. 

Het gepatenteerde Väderstad-opklapsysteem 
houdt in dat de transportbreedte van Carri-
er-modellen met een werkbreedte van maxi-
maal 12,25 m toch niet groter is dan 3 meter. 
De aan een wielstel gemonteerde transportwie-
len onder het midden van de machine maken 
deze tijdens transport stabiel en wendbaar. 

De Carrier: een effectieve multitasker

Carrier 1225 op de weg.

Carrier 300, hydraulisch gedragen.

Carrier 500 met CrossBoard.
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Door de compacte vorm van de Carrier X ligt 
het zwaartepunt zo dicht mogelijk bij de tractor, 
zodat aan de voorzijde minder ballastgewichten 
nodig zijn en er minder kans is op schade tijdens 
het transport. De Carrier X is gebouwd op een 
zeer sterk frame dat is opgebouwd uit vierkante 
stalen profielen, en alle verbindingen zijn speciaal 
ontworpen met het oog op een lange levensduur. 

Superieure indringingscapaciteit
De bestuurder kan vanuit de cabine met een 
goede nauwkeurigheid de hoek van de beide 
schijfarmen hydraulisch instellen op de gewenste 
bewerkingsdiepte. De unieke diepte-instelling 
betekent een aanzienlijke verbetering van de 
indringingscapaciteit van de schijven, waardoor 
de Carrier X een ongeëvenaarde 'grondzoekende' 
capaciteit heeft voor zijn gewichtsklasse.

Door de X-vormige schijfplaatsing is de machine 
bovendien zeer stabiel en loopt deze recht achter 
de tractor.

De volgrol heeft een iets grotere werkbreedte dan 
de schijven, zodat over het hele veld een zeer 
egaal oppervlak ontstaat. Carrier X, die verkrijg-
baar is in werkbreedtes van 4,25, 5,25 en 6,25 m 
kan worden uitgerust met Single SteelRunner, 
Single SoilRunner of CageRunner HeavyDuty. 
De Carrier X kan worden opgeklapt tot een trans-
portbreedte van slechts 2,4 m. 

Carrier X – robuust, 
opklapbaar, gedragen

Opgeklapt in transportstand is de Carrier X slechts 2,4 m 
breed en is de bodemvrijheid indrukwekkend.

De plaatsing van de schijven in een X-vorm zorgt voor stabiliteit en biedt de mogelijkheid voor het werken met 
GPS. De schijfhoek verzekert een goede indringingscapaciteit.

De hoge kwaliteit van de Carrier X maakt werken in ex-
treem moeilijke omstandigheden mogelijk, zoals bij het 
onderwerken van drijfmest.
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De Carrier L en Carrier XL, met werkbreedtes van 
4,25 tot 12,25 meter, zijn ontworpen en gebouwd 
met de nadruk op flexibiliteit, duurzaamheid en lage 
bedrijfskosten. 

De Carrier L en de Carrier XL zijn uitgerust met 
conische schijven van Zweeds kwaliteitsstaal, met 
een diameter van resp. 51 en 61 cm. De schijven 
zijn voorzien van gefreesde uitsparingen, TrueCut, 
die zorgen voor een gelijkmatiger slijtage, zodat 
de agressief inwerkende vorm van de schijf ge-
durende de hele levensduur in stand blijft. Door 
de verstelbare MultiSet-schijfhoek kan de inwer-
kingshoek voor verschillende werkdiepten worden 
geoptimaliseerd. De schijven en lagers zijn als een 
platte eenheid ontworpen, zodat de doorstroom 
wordt vergroot. De lagers hebben een meervou-
dige afdichting en zijn beschermd door een extra 
behuizing. Deze vorm zorgt er ook voor dat het 
schijflager vrij blijft van perstouw, draad en andere 
mechanische objecten die ten koste kunnen gaan 
van de levensduur. 

Het geringe aantal smeerpunten betekent dat aan 
dagelijks onderhoud niet veel tijd hoeft te worden 
besteed. Het resultaat is een grotere efficiency en 
meer tijd op het land.

Het X-vormige ontwerp van de schijfophanging 
verzekert dat de machine constant recht achter 
de tractor loopt. Zo wordt kostbare overlapping 
of zijwaartse verplaatsing tijdens het werken op 
glooiend terrein voorkomen. Nieuwe oplossingen 
met vaste klemmen maken ook de diepte-instelling 
gemakkelijker dan voorheen.  

Robuust frame en verstelbare druk van de vleu-
gelsectie
Zowel de Carrier L als de Carrier XL hebben een 
versterkt centraal frame van vierkante stalen pro-
fielen dat de schijven op 80 mm houdt (Carrier nor-
maal 60 mm) en zijn uitgerust met extra robuuste 
rubber demping.

Om te verzekeren dat het resultaat van de grond-
bewerking over de hele werkbreedte gelijk is, is bij 
de Carrier L en de Carrier XL in de breedtes 6,25 en 
8,25 m de druk van de vleugelsecties instelbaar. De 

schijfarmen zijn versterkt en alle cilinderverbindin-
gen bestaan uit speciaal ontworpen Väderstad-op-
lossingen, die zowel de levensduur als de precisie 
aanzienlijk verbeteren.

De bredere Carrier L en Carrier XL 925 en 1225 ver-
zekeren dit resultaat door extra vleugelgewichten. 
Alle enkelvoudige pakkerrollen hebben twee assen. 
Dit zorgt voor een even stabiele loop als de dubbele 
pakkerrollen hebben, en bijgevolg een betere diep-
tenauwkeurigheid. 

Carrier L en XL: robuust en flexibel
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MultiSet vergroot de flexibiliteit
Dankzij de instelbare MultiSet-naven kan de schijf-
hoek in een handomdraai in drie posities van 11 
tot 17 graden worden ingesteld. Op deze manier 
kan het grondbewerkende effect naar behoefte 
worden geoptimaliseerd en wordt bij ondiepe 
bewerking een perfect snijresultaat of een goede 
penetratie verkregen. MultiSet is verkrijgbaar voor 
zowel de Carrier L als de Carrier XL.

Agressiever werkende schijven met TrueCut
De uitsparingen op de randen van de Carrier L en 
Carrier XL zijn niet gestanst maar gefreesd. Daar-
door is de snijhoek voor de gehele rand gelijk en 
behouden de schijven heel lang hun vorm. Met 
TrueCut zijn de schijven ook in staat om gewas-
resten agressiever en beter te snijden, zodat ze ge-
makkelijker afbreken. De iets grotere uitsparingen 
op de schijven van de Carrier XL geven een betere 
grip bij het verwerken van grote hoeveelheden 
gewasresten.

Grote flexibiliteit
De ruim bemeten schijven van de Carrier L en 
de Carrier XL zorgen ervoor dat de maximale 
werkdiepte van de machines enkele centimeters 
verschilt. Het onderscheid bestaat eruit dat de 
grotere 61 cm schijven op de Carrier XL grotere 
hoeveelheden gewasresten aan kunnen, terwijl de 
51 cm schijven op de Carrier L iets fijnere grond 
achterlaten. 

Om te voldoen aan de grondbewerkingsintensiteit 
van de machine is het mogelijk de schijven te wis-
selen tussen 51 en 61 m voor zowel Carrier L als 
Carrier XL.

Zowel de Carrier L als de Carrier XL is uitgerust met MultiSet-schijfnaven, die het mogelijk maken de schijfhoek aan te passen 
voor een agressievere werking op verschillende diepten. MultiSet garandeert een compromisloze grondbewerking.

De TrueCut-schijven snijden de grond beter en resulteren in 
een meer gelijkmatige slijtage.

De conische vorm zorgt er mede voor dat de grond geen 
harde lagen bevat en niet wordt gekeerd. De scherpe snij-
hoek voorkomt dat zich ploegzolen vormen als gevolg van 
de bewerking.

11° 13° 17°
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Diepteregeling vanuit de cabine
De gewenste maximale diepte is eenvoudig in te stel-
len met vaste klemmen op de machine. De diepte kan 
daarna vanuit de cabine tijdens het werken worden 
aangepast. Een duidelijke schaal geeft de verandering 
in de diepte-instelling aan. 

Wendbaar op het land
Carrier L en Carrier XL 425-825 zijn voorzien van trans-
portwielen die op het land ook omlaag kunnen worden 
geklapt, wat deze machines zeer wendbaar maakt. Op 
het land kan de machine op de pakkerrol of op de wie-
len worden gezet. De wielen kunnen bijvoorbeeld om-
laag worden gezet op natte plekken of op plekken waar 
een ondiepere grondbewerking gewenst is. Door het 
frame te heffen kan de machine gemakkelijk achteruit 
de hoeken van het perceel in worden gestoken. Zo kan 
het hele perceel worden bewerkt. 

Transportgemak
De transportophanging van de wielen, waarbij de ci-
linder van de transportwielen verbonden is met een 
hydraulische accumulator die verzekert dat de ma-
chine soepel rijdt, is standaard op de Carrier L en XL 
425-825. Deze transportophanging vergroot het rijcom-
fort enorm en resulteert ook in minder slijtage en een 
langere levensduur van de machine. De extra robuuste 
wieldrager is ontwikkeld voor langdurig gebruik op 
slechte wegen. Opgeklapt is de transportbreedte 
slechts 3 meter.

De Carrier L en XL 9.25 en de Carrier 12.25 zijn voorzien van het Väderstad-opklapsysteem. De transport-
breedte van alle modellen is slechts 3 m.

Carrier L en XL 825 zijn uniek vanwege de combinatie van 
conventioneel inklappen met 8,10 m werkbreedte, 3 m trans-
portbreedte en een transporthoogte van 4 m.

De transportophanging van de wielen, waarbij de cilinder 
van de transportwielen verbonden is met een accumulator 
die verzekert dat de machine soepel rijdt, is standaard op 
de Carrier L en Carrier XL 425-825.
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Het robuuste frame en de 61 cm-schijven bieden de Carrier XL het gewicht en de kracht om percelen met veel gewasresten aan te 
kunnen.
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Alle Carrier-modellen bieden een grote flexibiliteit, met pakkers die het be-
werkingsresultaat van de machine aanpassen aan uiteenlopende omstandig-
heden.  

SoilRunner 
De SoilRunner is een pakkerrol met U-profielen die een ‘grond-op-grond’ be-
werking realiseert, met een 'open' bewerkt oppervlak als resultaat. De grond 
geeft de pakkerrol extra gewicht, wat het aandrukkende effect vergroot. 
De hydraulisch gedragen starre Carrier 300-400 kan worden uitgerust met 
Single SoilRunner, terwijl de getrokken opklapbare Carrier L/XL 425-825 kan 
worden uitgerust met Double SoilRunner, een kantelbare dubbele pakkerrol.

CageRunner
Door zijn ruime diameter rolt de kooirol CageRunner gemakkelijk en is hij 
zelfreinigend. De CageRunner heeft een betrekkelijk laag tarragewicht en 
kan worden toegevoegd aan de hydraulisch gedragen starre Carrier 300 en 
350. Bij deze uitvoeringen neemt CageRunner bovendien belasting van de 
tractor over.

CageRunner HeavyDuty is een robuustere uitvoering van de kooirol, en is 
verkrijgbaar voor de opklapbare, hydraulisch gedragen Carrier X 425-625.

RubberRunner
De RubberRunner is een rubberen pakkerrol met een minder ‘ingrijpend’ 
profiel en een geringere rolweerstand, die daardoor het risico van de ver-
sleping van grond op lichtere grondsoorten eveneens vermindert. De rollen 
zijn voorzien van hangende schrapers zorgen de pakkerrol schoon houden, 
zelfs onder moeilijke omstandigheden. RubberRunner als optie leverbaar 
voor de hydraulisch gedragen starre Carrier 300-400, de getrokken starre 
Carrier 300-400 en de getrokken opklapbare Carrier 420-820.

SteelRunner
De SteelRunner is een grondbewerkende stalen pakkerrol van Zweeds ge-
perst gehard staal en met een enorme slijtweerstand. Deze rol plet kluiten 
effectief en drukt stenen de grond in. Het diepe profiel maakt dat dit de 
beste kandidaat is voor middelzware tot zware grond. De vorm brengt met 
zich mee dat de pakkerrol niet alleen oppervlakkig werkt, maar ook in staat 
is om gewasresten de grond in te drukken en zo de vertering ervan te ver-
groten. 

Aandrukken onder verschillende omstandigheden

RubberRunner

Double SoilRunner

CageRunner HeavyDuty (Carrier X) CageRunner 

SteelRunner

Single SoilRunner

De nieuwe rolophanging van Carrier L en XL 425-825 is zeer on-
derhoudsvriendelijk.
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CARRIER - OVERZICHT MET OPTIES

45 cm

45 cm

45 cm

45 cm47 cm

47 cm

47 cm

47 cm

51 cm

51 cm

61 cm

61 cm

300 350 400 425 525 625

300 350 400 420 500 650 820 925 1225

425 525 625 825 925 1225

Hydraulisch gedragen, 
starre constructie

Getrokken, starre constructie

Getrokken, opklapbaar Getrokken, opklapbaar

Getrokken, opklapbaar

Hydraulisch gedragen, 
opklapbaar

Extra gewichtenpak-
ket van 400 of 800 kg

Extra gewichten-
pakket van 400 
of 800 kg
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 300 350 400 420 500 650 820 925 1225 420 500 650 925 

 85 100 110 120 150 190 250 260 370 120 150 180 260

 3,0 3,5 4,0 3,94 4,94 6,44 7,94 8,94 11,94 3,94 4,94 6,44 8,94

 2,9 3,5 4,0 4,2 5,0 6,5 8,2 9,25 12,25 4,2 5,0 6,5 9,25

 3,0 3,5 4,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

 - - - 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,8 3,8 3,8 4,0

 1900 2100 2300 3400 4050 4990 5960 - - 4000 4600 5690 -

 - - - 4000 4850 6100 7400 10000 11200 4600 5400 6800 10000

 1-2 DA 1-2 DA 1-2 DA 2 DA 2 DA 2 DA 2 DA 2 DA 2 DA 3 DA 3 DA 3 DA 3 DA

 - - - 

        - -    -

 - - - - - - - 

 425  525 625 825

 150 200 250 330

 4,10  5,10  6,10  8,10

 2,85  2,85  2,85  3,0

 3,06  3,58  4,0  4,0

 4700 5500  6000  7700

 4300 5000 5500 7400

 2-3 DA 2-3 DA 2-3 DA 2-3 DA

 400/60-15.5 400/60-15.5 400/60-15.5 520/50-17

 

CARRIER GETROKKEN – TECHNISCHE GEGEVENS CARRIER CROSSBOARD – TECHNISCHE GEGEVENS

Type

Benodigde trekkracht (pk) vanaf

Werkbreedte (m)

Pakkerbreedte (m)

Transportbreedte (m)

Transporthoogte (m)

Gewicht RubberRunner (kg)

Gewicht SteelRunner (kg)

Benodigde hydrauliekventielen

SteelRunner

RubberRunner

SoilRunner (enkelv.)

CARRIER L – TECHNISCHE GEGEVENS

Type

Benodigde trekkracht (pk) vanaf

Effectieve werkbreedte (m) 

Transportbreedte (m)

Max. transporthoogte (m) 

Gewicht SteelRunner (kg) 

Gewicht Double SoilRunner (kg) 

Benodigde hydrauliekventielen

Wielafmetingen

Wielafmetingen 520/50-17

Carrier 17 TM1.indd   56 2016-11-25   10:19



57

 300 350 400 425 525  625

 85 100 110 150 200 250

 3,0 3,5 4,0 4,25 5,25 6,25

 2,9 3,5 4,0 4,43 5,47 6,47

 3,0  3,5  4,0 2,4 2,4 2,4

 - - - 3,0 3,5 4,0

 1600 1800 2000 - - -

 1800 2000 2200 2850 3450 3850

 1 DA 1 DA 1 DA 2 DA 2 DA 2 DA

 

    - - -

   -

 

 

 425 525 625 825 925 1225

 160 210 260 340 340 400

 4,10  5,10  6,10  8,10 9,25 12,25

 2,85 2,85 2,85 3,0 3,0  3,0

 3,06 3,58 4,0 4,0 3,95 3,95

 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

 5100  6000  6600  8700 10 500 13 100

 4500 5200 5700 7600 - -

 2-3 DA 2-3 DA 2-3 DA 2-3 DA 2 DA 2 DA

 400/60-15.5 400/60-15.5 520/50-17 520/50-17 400/60-15.5 520/50-17

   - -  -

CARRIER GEDRAGEN – TECHNISCHE GEGEVENS

Type

Benodigde trekkracht (pk) vanaf

Werkbreedte (m)

Pakkerbreedte (m)

Transportbreedte (m)

Transporthoogte (m)

Gewicht RubberRunner (kg)

Gewicht SteelRunner (kg)

Benodigde hydrauliekventielen

SteelRunner

RubberRunner

CageRunner

SoilRunner (enkelv.)

DW = Dubbelwerkend

40 mm 50 mm 80 mm D=41/52,5/57/72,5 mm 

CARRIER – OPTIES

= Standaard= Optie

CARRIER XL – TECHNISCHE GEGEVENS

Type

Benodigde trekkracht (pk) vanaf

Werkbreedte (m)

Transportbreedte (m)

Transporthoogte (m)

Schijfafstand (cm)

Gewicht SteelRunner (kg)

Gewicht Double SoilRunner (kg)

Benodigde hydrauliekventielen

Wielafmetingen

Wielafmetingen 520/50-17
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Swift
Een efficiënte cultivator die zowel in droge als in natte jaren de grond 

intensief bewerkt tot op een diepte van 20 cm. De triltanden creëren een 

stroom van fijne grond, wat de benodigde trekkracht reduceert en dus ook 

de benodigde hoeveelheid brandstof. Het ruime ontwerp kan grote ho-

eveelheden gewasresten verwerken.
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De Swift heeft een open en ruim frame met een 
vrije ruimte van 77 cm, wat betekent dat de ma-
chine grote hoeveelheden grond en gewasresten 
kan verwerken. Het hoofdframe is sterk en kan 
grote spanningen weerstaan, wat de machine 
een langere levensduur geeft.

Forse, brede steunwie-
len die hydraulisch wor-
den geregeld.

Op de Swift kunnen 
indekeg-tanden (12 
mm) of geveerde cul-
tivatortanden worden 
aangebracht. Beide 
oplossingen zijn hy-
draulisch instelbaar.

De stervormige vetvrije ega-
lisatieschijven zijn gemaakt 
van speciaal gehard V-55 
staal. De egalisatieschijven 
zitten op een driehoekige as 
tussen rubbers gemonteerd: 
het zgn. TriForce-systeem. 
De egalisatieschijven kunnen 
hydraulisch worden geregeld 
vanuit de tractorcabine.

De afstand tussen de tanden bedraagt bij de Swift 19,3 cm, welke afstand 
kleiner is dan die bij de meeste andere cultivators die op de markt zijn. 
Omdat tanden en beitels constant trillen, is er voldoende ruimte om grond 
goed te verwerken en door te laten. Dankzij de trilbeweging zijn de kosten 
voor slijtdelen beperkt en is er minder trekkracht nodig.

Swift 560-870 is standaard uitgerust 
met een 50 mm trekstang. Andere af-
metingen en aankoppelingstypes zijn 
verkrijgbaar als optie. Omdat bij de 
Swift 400-440 hydraulische steunwielen 
niet standaard zijn, is een hydraulische 
trekstang leverbaar.

ZONE 4 ZONE 3 ZONE 2 ZONE 1
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De werkdiepte, die ook 
tijdens het werken hydrau-
lisch vanuit de cabine kan 
worden ingesteld, is goed 
af te lezen op de grote, dui-
delijke schaalverdeling. De 
maximale werkdiepte wordt 
ingesteld met een mechani-
sche/hydraulische aanslag.

De Swift is een efficiënte stoppelcultivator met 
grote capaciteit, die is ontwikkeld voor stoppel-
bewerkingen tot een diepte van 20 cm. Het unieke 
ontwerp, met twee tandbalken met elk twee rijen 
triltanden, zorgt voor een goede doorstroom van 
grote hoeveelheden gewasresten. Op een dun-
nere, vooraan de cultivator gemonteerde as, be-
vindt zich een rij tanden. De Swift heeft een sterke 
constructie, die garandeert dat de machine lang 
meegaat, terwijl de onderhoudsbehoefte gering is. 
Doordat de tanden voortdurend in beweging zijn, 
is voor het voortbewegen van de machine weinig 

trekkracht vereist (vanaf 30 pk per meter werk-
breedte). De optimale rijsnelheid is 10-12 km/u, 
waardoor veel werk kan worden verzet op mo-
menten dat de tijd beperkt is, bijvoorbeeld in het 
najaar. Dankzij de lange levensduur en de geringe 
benodigde trekkracht is de machine voordelig in 
het gebruik. Swift heeft een flexibele constructie, 
wat betekent dat de vleugels en het centrale deel 
onafhankelijk van elkaar de bodemcontouren vol-
gen. Bij de bredere modellen is elke vleugelsectie 
uitgerust met een steunwiel.

Grote capaciteit,  
weinig trekkracht nodig
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Drie jaar garantie
De Swift triltand laat een fijn oppervlak achter, alsof 
het een eggetand is. De Swift-tanden trillen met een 
frequentie van maximaal 100 maal per seconde. De 
beitels en geleideplaten en de beperkte tandafstand 
van 19,3 cm zorgen dat grond en gewasresten in een 
enkele werkgang volledig worden gesneden, zonder 
brede vleugelscharen. De MixIn geleideplaat zorgt 
voor een perfecte inwerking van de gewasresten.

Klemmen (M14) voor stabiele montage 
van tanden.
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Met behulp van 3D-robotlasertechnologie kunnen alle 
denkbare driedimensionale vormen worden gesneden. 
De laserstralen snijden het staal uiterst nauwkeurig, 
wat leidt tot in vorm exacte kopieën van alle compo-
nenten en een zeer sterke, betrouwbare constructie.

Assen van ronde buis zijn in vierkante kokerprofielen 
gemonteerd. Dit zorgt voor een frameontwerp met 
sterkere lasnaden, dat langer mee gaat. Ronde buizen 
zorgen voor een robuust frame dat bestand is tegen 
buigen, en absorberen belastingen beter. In ronde bui-
zen treedt geen concentratie van belastingen op, omdat 
ze in alle richtingen dezelfde karakteristieken hebben.

Robuust, buigbestendig 
frame, voor een lange 
levensduur
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De brede steunwielen met een grote diameter zorgen 
voor een constante werkdiepte, een uitstekende res-
ponsiviteit en stabiel rijden bij keren op de kopakker, 
zelfs bij agressieve grondbewerking op hoge snelheid.

De hydraulische vaste steunwielen van de Swift 560 
zijn tijdens het werken d.m.v. een aparte hydraulische 
functie instelbaar vanuit de cabine. De werkdiepte is 
snel afleesbaar op de grote, duidelijke schaalverdeling.

Hydraulische egalisatieschijven
Het werk wordt afgemaakt door de onderhoudsvrije 
egalisatieschijven. Zowel de werkdiepte als de ega-
lisatieschijven zijn tijdens het werken hydraulisch 
instelbaar vanuit de cabine, waardoor in alle omstan-
digheden een optimaal resultaat verzekerd is. 

Dynamisch en stabiel

De Swift 400 en 440 zijn uitgerust met 
extra brede dieptewielen (520 mm), 
voor stabiele rijeigenschappen, zelfs bij 
hoge snelheid op een hobbelige onder-
grond.

De werkdiepte van Swift is d.m.v. een master & slave-systeem gemakkelijk te regelen vanuit de cabine.

De Swift 560 is standaard uitgerust met 
enkele, vanuit de cabine hydraulisch 
instelbare steunwielen.

Voor de Swift 560 zijn zwenksteunwielen 
als optie verkrijgbaar.  De steunwielen 
wordt hydraulisch geregeld d.m.v. een 
master & slave-systeem.  Swift 640, 720 en 
870 zijn uitgerust met grote steunwielen.

De zonder smering ronddraaiende egalisatieschijven zitten op 
een driehoekige as tussen rubbers gemonteerd: het zgn. TriFor-
ce-systeem. TriForce zorgt voor een stabiele terugvering met 
een constante kracht, wat resulteert in een responsieve egalise-
rende werking. De rubbers absorberen schokken en trillingen. 
Dat spaart het frame. 
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Swift kan worden uitgerust met indekeg-tanden (12 mm) of krachtige, geveerde cultivatortanden 
van 9,5 x 45 mm. Schakelen tussen beide opties is mogelijk.

De Swift is zowel geschikt voor gebruik in combinatie met 
ploegen als voor ploegloze grondbewerking. De machine 
werkt goed in vochtige omstandigheden en is geschikt 
voor alle grondsoorten. Swift kan worden uitgerust met 
indekeg-tanden (12 mm) of krachtige geveerde cultivator-
tanden (9,5 x 45 mm). De indekeg-tanden zorgen voor een 
fijnere afwerking van de grond, terwijl de cultivatortanden 
zorgen voor een grover egalisatieresultaat.
 
Als aandrukken onvoldoende is, kan gemakkelijk een pak-
kerrol achter de machine worden aangekoppeld.

Flexibel tijdens het werk 
dankzij verschillende 
optionele volgwerktuigen

De Swift kan worden uitgerust met een extra aansluiten trekstang. Daarmee kan eenvoudig een Rol-
lex- of Rexius-rol achter de machine worden gekoppeld, voor groter aandrukkend effect. 
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40 mm 50 mm 80 mm D=41/52,5/57/72,5 mm 

SWIFT - OPTIES

De Swift 400, 440 en 560 met vaste steunwielen kunnen worden uitgerust met een aan twee 
punten bevestigde trekstang of een trekstang met trekhaak. Swift 560 met zwenksteunwielen 
en Swift 640, 720 en 870 worden standaard geleverd met een trekstang met trekhaak.

Met BioDrill BDA 360 kunnen grondbewerking en zaaien worden uitgevoerd in slechts één 
werkgang. De zaden worden uiterst nauwkeurig vrijgegeven over het gehele strooipatroon. 
Het resultaat is een egaal, fijn verkruimeld oppervlak, waarin de zaden kunnen ontkiemen in 
een zaaibed dat bodemvocht vasthoudt. De afbeelding toont Swift 560 met BioDrill BDA 360 
met trekstangverbinding en Rollex 620.

SWIFT - TECHNISCHE GEGEVENS

80 mm Marathon

240 mm ganzenvoet 80 mm50 mm 50/80 mm

50 mm Marathon

Type 400 440 560 640 720 870

Benodigde trekkracht (pk) vanaf 140 160 190 225 250 310

Werkbreedte (m) 4.06 4.45 5.60 6.37 7.15 8.70

Transportbreedte (m) 3.0  3.0  3.0 3.0 3.0 3.0

Transporthoogte (m) 2.8 3.0 3.6  3.4 3.7 4.0

Aantal tanden 21 23 29 33 37 45

Tandafstand 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3

Gewicht (kg) 3000 3100 3500 450 4600 5100

Benodigde hydrauliekventielen 3 DA 3 DA 3 DA 3 DA 3 DA 3 DA

DW = Dubbelwerkend
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Cultus 300-400
De cultivator voor iedereen die op zoek is naar kracht, prestatie en duur-

zaamheid.  Een sterk en ruim bemeten frame en een grote, vrijdraaiende 

rubberrol staan bij de Cultus 300-400 borg voor een uitstekende grondbe-

werkingscapaciteit, ongeacht het bodemtype. De werkdiepte kan  

eenvoudig worden ingesteld vanuit de cabine, wat een voordeel is bij  

wisselende omstandigheden.
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Voor transport maakt de getrokken 
uitvoering gebruik van de pakkerrol. 
De RubberRunner (rubberrol) is bij 
deze modellen dan ook standaard. 
CageRunner (kooirol), SteelRunner 
(stalen pakkerrol), Single SoilRunner 
en RubberRunner zijn verkrijgbaar 
als opties voor de hydraulisch gedra-
gen uitvoeringen. 

De werkdiepte wordt hydraulisch ingesteld vanuit 
de bestuurdersstoel. De Cultus-modellen 300-400 
hebben drie assen, met een tussenafstand van 80 
cm, waarbij per 90 cm een tand is gemonteerd. 
Zo ontstaat een effectieve tandafstand van 30 cm, 
wat een hoge doorstroom van grote hoeveelhe-
den gewasresten mogelijk maakt. De getrokken 
Cultus-uitvoeringen kunnen met steunwielen 
worden uitgerust. De Cultus heeft een maximale 
werkdiepte van 30 cm.

De tussen rubbers 
gemonteerde egalisa-
tieschijven met onder-
houdsvrije lagers creëren 
een zeer egaal oppervlak. 
Voor lichtere grondsoor-
ten met weinig gewasres-
ten zijn egalisatietanden 
als optie verkrijgbaar.

ZONE 4 ZONE 3 ZONE 2

Voor getrokken uitvoeringen is een hydraulische 
trekstang leverbaar.

ZONE 1

De ruim bemeten machine heeft een framehoogte van 85 cm, zodat 
grote hoeveelheden grond en gewasresten kunnen worden ver-
werkt. Het sterke hoofdframe is gemaakt van vierkante kokerbalken 
(afm. 100x100x10mm) en heeft een lange levensduur.
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De Cultus-modellen 300, 350 en 400 hebben drie 
assen en 30 cm ruimte tussen de tanden. In com-
binatie met de vrije ruimte ontstaat een maximale 
doorstroom. De diepteregeling vindt plaats vanuit 
de cabine. De machines zijn zowel in een hydrau-
lisch gedragen als in een getrokken uitvoering ver-
krijgbaar. 

De Cultus staat erom bekend dat hij de bodem effec-
tief bewerkt en gewasresten goed inwerkt. De Cultus 

laat een zaaiklaar oppervlak achter. Het resultaat, 
het robuuste ontwerp en de eenvoudige bediening 
zijn indrukwekkend. Niet minder indrukwekkend 
zijn de specifieke kenmerken van de Cultus. Deze 
zorgen voor een lange levensduur van de machine, 
en lage onderhoudskosten. 

De vier assen hebben een onderlinge afstand van 
80 cm, en de afstand tussen de tanden op elke as 
is 90 cm. Hierdoor is een maximale doorstroom ge-

waarborgd. De bodemvrijheid van 85 cm biedt veel 
ruimte, zelfs bij een maximale werkdiepte.

Diepte-instelling vanuit de bestuurdersstoel
Bij de gedragen Cultus 300-350 wordt de werkdiepte 
met behulp van de hydrauliek traploos geregeld. 
Bij de getrokken Cultus 300-400 wordt de diepte 
eveneens vanuit de cabine geregeld, maar wordt 
het laagste niveau aangegeven door klemmen op 
de cultivator. 

Constructie en resultaten van hoge kwaliteit

De cultivator kan een grote stroom materiaal verwerken door de combinatie van de ruimte tussen de tanden en de MixIn-ge-
leideplaten. De machine werpt dat materiaal naar voren, waarbij het meerdere keren wordt gemengd.
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Single SoilRunner zorgt voor minder gewicht bij 
werkzaamheden in natte omstandigheden.
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De Cobra-tand van de Cultus is het resultaat van een 
intensief ontwikkelingsproces. Om boutverbindingen 
te vermijden bestaat de tand uit één stuk.

Intensieve testen
Voordat de machine op de markt kwam, is de levens-
duur van de tanden en de veren getest door deze in 
testopstellingen te onderwerpen aan tienduizenden 
schokken. Bovendien zijn ze op ontelbare hectares in 
de praktijk getest. Dit verzekert een ongeëvenaarde 
levensduur.

Kwaliteit tot in het kleinste detail

De tand heeft een losbreekkracht van 450 kg. Als de tand een 
steen raakt, behoudt de tand dezelfde kracht in de grond, totdat 
hij uiteindelijk (maximaal 32 cm) omhoogveert. Wanneer het 
obstakel is gepasseerd, keert de tand meteen terug naar zijn 
werkpositie.

450 kg
32 cm

Dankzij de opklapbare tanden zijn de onderlinge tandafstand 
en de werkbreedte instelbaar, zodat de cultivator op grotere 
diepte kan werken zonder dat meer trekkracht nodig is.

De conische lagerbussen zorgen voor een 
onderhoudsvrije, stabiele en spelingsvrije 
montage.

De zeer sterke middenbout ver-
zekert een lange levensduur.

Gelaste tandhouders in het frame 
houden de tanden op hun plaats.

Het beweegbare veren-
pakket zorgt dat de mid-
denbout lang meegaat.

De dubbele veren verbeteren de dieptere-
geling en zorgen tevens voor een langere 
levensduur, omdat de trillingen van de 
beide veren elkaar opheffen.
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De gebogen vorm van de geleideplaat maakt de Cultus 
tot een fenomenale grondbewerker. De grond wordt 
opgetild, in een rondgaande beweging naar voren ge-
worpen en na het neerkomen, wanneer deze door de 
tand opnieuw wordt opgeworpen, nogmaals gemengd. 
Het komt er dus op neer dat één enkele werkgang met 
de Cultus een dubbel effect heeft op de grondbewer-
king en de gewasresten.

MixIn geleideplaat 
zorgt voor een 
dubbele menging
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Voor transport maakt de getrokken uitvoering 
gebruik van de pakkerrol. De RubberRun-
ner is bij deze modellen dan ook standaard. 
RubberRunner drukt de grond stevig aan en 
laat een egaal oppervlak achter. Dankzij de 
rol verloopt het transport over de weg bo-
vendien vlot en veilig. CageRunner (kooirol) 
600 mm, SteelRunner 550 mm, RubberRunner 
587 mm en Single SoilRunner 580 mm zijn 
verkrijgbaar als opties voor de hydraulisch ge-
dragen uitvoeringen. Single SoilRunner is een 
lichtgewicht-pakkerrol, met een diameter van 
575 mm en met een U-profielontwerp, die een 
‘grond-op-grond’ bewerking mogelijk maakt. 
Bij de hydraulisch gedragen uitvoeringen kan 
de pakker helemaal worden opgeklapt, zodat 
een weerbestendiger oppervlak kan worden 
gecreëerd, bijv. voor de winter.

Betrouwbare 
verdichting

CageRunner

Single SoilRunner

RubberRunner

SteelRunner

De hangende schrapers zorgen dat de pakkerrol schoon blijft, 
zelfs onder moeilijke omstandigheden.
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CULTUS - TECHNISCHE GEGEVENS

Type 300 350 400 300 350 400

Ben. trekkracht (pk) 90-140 120-160 130-200 90-140 120-160 130-200

Werkbreedte (m) 3.0  3.5  4.0 3.0 3.5 4.0

Transportbreedte (m) 3.0  3.5  4.0 3.0 3.5 4.0

Aantal tanden 10 12 13 10 12 13

Tandafstand (cm) 30 30 30 30 30 30

Gewicht (kg) 2100 2300 2200 2400 2600 2800

CageRunner   - - - -

RubberRunner   -

SteelRunner   - - - -

Single SoilRunner    - - -

Benodigde 
hydrauliekventielen 1 DA 1 DA 1 DA 1 DA 1 DA 1 DA

Met BioDrill kunnen grondbewerking en zaaien worden uitgevoerd in slechts 
één werkgang. De zaden worden vrijgegeven vóór de pakker en worden tij-
dens het rollen goed bedekt met grond. De Cultus laat een glad, fijn verkrui-
meld oppervlak achter, waarin de zaden kunnen ontkiemen in een zaaibed dat 
bodemvocht vasthoudt.

Zaaien met BioDrill

BioDrill 180 en 250 zijn ontworpen voor de ge-
trokken Cultus 300-400.

Voor de getrokken uitvoeringen zijn steunwie-
len als optie leverbaar.  Deze steunwielen zor-
gen voor een betere diepteregeling.

Hydraulisch gedragen Getrokken

50 mm 50/80 mm 80 mm 120 mm 210 mm

300 mm 
vleugelschaar

LowDisturbance Marathon 
vleugelschaar

50 mm 
Marathon

80 mm 
Marathon

40 mm 50 mm 80 mm D=41/52,5/57/72,5 mm 

CULTUS - OPTIES

DW = Dubbelwerkend

= Optie = Standaard
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Opus
Voor landbouwers die op zoek zijn naar een robuuste en flexibele cultivator die werkdiep-

ten tot 40 cm aan kan, is de Opus een goede keuze. Met een tandafstand van 27 cm is de 

Opus in staat grote hoeveelheden gewasresten gelijkmatig te verwerken. De unieke keuze 

aan beitels en geleideplaten betekent dat de cultivator goed kan worden aangepast aan de 

lokale omstandigheden. De verdichting kan naar behoefte worden aangepast.
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Sterk hoofdframe zorgt voor 
een lange levensduur.

Afhankelijk van de 
gestelde eisen kan 
uit drie modellen 
pakkerrollen worden 
gekozen. Double Soil-
Runner werkt 'grond-
op-grond'. 
De SteelRunner, de 
agressiefst werkende 
stalen pakkerrol op 
de markt voor zware 
grondsoorten. Double 
SteelRunner doet zijn 
plicht ook in natte om-
standigheden.

De trekstang is modulair en verkrijgbaar zowel met een kogelkop 
als met een ruime sortering aan trekogen.

Hydraulisch verstel-
bare roterende ega-
lisatieschijven laten 
een egaal oppervlak 
achter. De lagers zijn 
vetvrij en daardoor 
hebben de schijven 
geen onderhoud 
nodig. De schijven 
worden tijdens het 
werken vanuit de ca-
bine geregeld.

De cultivator bestaat uit hydraulisch verstelbare tanden, die zijn ontworpen om 
de grond los te maken, harde grondlagen te breken en gewasresten in te wer-
ken. De tanden kunnen naar wens van verschillende beitels en geleideplaten 
worden voorzien. De tandafstand en de grote vrije doorlaat van 80 cm beteke-
nen dat grote hoeveelheden gewasresten door de machine kunnen gaan, om ze 
vervolgens in te werken. Gelaste tandhouders met speciale bouten houden de 
tanden op hun plaats.

Grote dieptewielen en steunwielen met schrapers zorgen dat een constante 
werkdiepte wordt gehandhaafd.

ZONE 4 ZONE 3 ZONE 2 ZONE 1
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Het uiterst sterke frame en een breed scala aan 
verkrijgbare beitels en geleideplaten maken de 
Opus een precisiemachine. Met een tandafstand 
van 27 cm en een bodemvrijheid van 80 cm kan de 
cultivator grote hoeveelheden gewasresten ver-
werken, terwijl de benodigde trekkracht beperkt 
blijft. Als een betere drainage gewenst is, zonder de 
grond te mengen, zijn LowDisturbance-beitels een 
optie. De Opus werkt goed in alle grondsoorten.

Harde lagen breken zonder te mengen
Als het nodig is om in de ondergrond door te 
dringen om een harde laag te breken, kunnen diep 
doordringende DeepLoosening-tanden worden ge-
monteerd. De machine kan ook worden uitgerust 
met opklapbare tanden, die het mogelijk maken om 
op grotere diepte te werken en harde lagen met 
behulp van een kleiner aantal tanden te breken, 
zonder dat meer trekkracht wordt gevraagd.

Werken met de natuur
Een minder intensieve grondbewerking betekent 
samenwerken met de natuur. Naast dat brandstof 
en tijd worden bespaard, wordt op de lange termijn 
ook het humusgehalte in de toplaag van de bouw-
voor verhoogd. Daardoor is de grond gemakkelijker 
te bewerken, is de kans op korstvorming kleiner 
en neemt het aantal regenwormen toe. Gangen van 
regenwormen verbeteren de doorlaatbaarheid van 
de bodem en bevorderen de wortelvorming van 
het gewas.

Krachtige actie tot 
een diepte van 40 cm
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De tanden zijn standaard voorzien van beitels met 
dubbele punten en MixIn-geleideplaten. Gewone beitels 
slijten veel sneller dan MixIn-geleideplaten. Daarom 
is het voordeliger om dan alleen de beitels te vervan-
gen. Het voordeel wat het cultivateren betreft, is dat 
dit ontwerp een constante menging over een langere 
tijd garandeert. 

De geleideplaten bepalen het mengeffect
De MixIn-geleideplaten werpen de grond naar voren in 
plaats van omhoog. Tegelijkertijd worden gewasres-
ten ingewerkt en wordt de grond fijn verkruimeld. De 
inwerkingshoek van de beitels is zo gekozen dat kluit-
vorming zoveel mogelijk wordt voorkomen. Dit ont-
werp resulteert in een zeer effectieve grondbewerking, 
omdat grond en gewasresten in één enkele werkgang 
verschillende keren worden gemengd. Voor het men-
gen van de grond in verticale richting is een gedraaide 
geleideplaat een optie. Geleideplaten zijn in drie breed-
tes leverbaar. Kijk voor meer informatie over beitels en 
geleideplaten op pagina 17 - 23.

Zeer nauwkeurige grondbewerking
De tanden hebben een hydraulische stenenbeveiliging, 
die variabel instelbaar is tot een losbreekkracht van 
700 kg. Dankzij de hoge losbreekkracht van de tanden 
en de ‘grondzoekende’ eigenschappen van de beitels 
kan de Opus de werkdiepte constant houden, zelfs in 
zeer zware grond. Väderstad-tanden zijn uitgerust met 
horizontale veerpakketten, die zorgen dat de tanden 
hevige schokken beter kunnen absorberen zonder dat 
ze vervormen – een voordeel op stenige grond. Er is 
ook een positief effect op de diepteregeling, omdat 
de tanden beter terugveren als ze een obstakel raken. 
De gelaste tandhouders zorgen dat de tanden hun po-
sitie behouden en nemen de noodzaak weg om bouten 
aan te draaien.

Indien uitgerust met DeepLoosening-beitels kan de Opus harde grondlagen breken tot een diepte van 40 cm. Om de benodigde 
trekkracht te verminderen kan de Opus ook worden voorzien van LowDisturbance-beitels en opklapbare tanden.

700 kg

De grote losbreekkracht voor de stenenbeveiliging betekent dat de machine 
onder alle omstandigheden de werkdiepte perfect handhaaft. 

De tanden zijn aan het frame bevestigd met 
speciaal ontworpen bouten met een coni-
sche bus, wat de tanden onderhoudsvrij 
maakt en hun levensduur verlengt.  
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Werkdiepte regelen vanuit 
de cabine
De werkdiepte kan met de pakkerrol in zweefstand tijdens het werken vanuit de ca-
bine worden ingesteld.

De dieptewielen bevinden zich in het midden van de machine, waardoor de Opus 
makkelijk te transporteren is en een kleine draaicirkel op de kopakker heeft. De wie-
len zijn voorzien van schrapers, waardoor ze zelfs onder moeilijke omstandigheden 
schoon blijven. Steunwielen onder de vleugelsecties zorgen dat de cultivator over de 
gehele werkbreedte op een constante diepte werkt.

Roterende egalisatieschijven
De Opus is uitgerust met hydraulisch verstelbare roterende egalisatieschijven. 
Deze roterende egalisatieschijven werken zelfs op zware grond uitstekend, en kun-
nen tijdens het werken vanuit de cabine worden ingesteld. De parallelle montage van 
de egalisatieschijven verbetert het resultaat van de bewerking, omdat de werkhoek 
constant blijft, ongeacht de werkdiepte. De egalisatieschijven zijn op rubbers beves-
tigd en zijn onderhoudsvrij.
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De Opus is met drie verschillende pakkerrollen lever-
baar: Double SoilRunner, SteelRunner en Double Steel-
Runner. Zo bent u op alle omstandigheden voorbereid. 
De SoilRunner is een overlappende pakkerrol met dub-
bel U-profiel. De SteelRunner is een stalen pakkerrol 
met pakkerringen, ontworpen voor een agressieve in-
werking. Zie voor meer informatie over de juiste keuze 
van de pakkerrol de paragraaf over pakkerrollen op 
pagina 26-29.

Verwisselbare pakkerrol
Bij de ontwikkeling van de Opus is flexibiliteit steeds 
het sleutelwoord geweest. De mate van aandrukken is 
instelbaar en de pakkerrol van de machine is zo ont-
worpen dat deze indien nodig gemakkelijk kan worden 
verwisseld. Als de weersomstandigheden, de werk-
diepte van de cultivator of het bodemtype variëren, is 
dit een groot voordeel bij het verder vergroten van de 
nauwkeurigheid van de bewerking. Indien nodig kan de 
pakkerrol ook worden verwijderd.

Double SoilRunner zorgt voor groot contactoppervlak
Het bijzondere kenmerk van de SoilRunner is dat deze 
‘grond-op-grond’ werkt, wat betekent dat een ‘open’ 
bewerkt oppervlak achterblijft. Dankzij dit ontwerp 
raakt de SoilRunner niet verstopt, wat een voordeel is 
tijdens natte najaarsomstandigheden. Als het U-profiel 
met grond wordt gevuld, is de slijtage zelfs nog gerin-
ger. De overlappende pakkerrol heeft een groot con-
tactoppervlak. In combinatie met de diameter van 57,5   
cm draagt dit ertoe bij dat de benodigde trekkracht 
beperkt blijft. De pakkerrol kan ook worden gekanteld, 
waardoor een   weerbestendig oppervlak wordt achter-
gelaten.

De SteelRunner, een grondbewerkende pakkerrol
In droge omstandigheden is bij zware grond krachtig 
aandrukken nodig om kluiten te pletten en het ontkie-
men van onkruidzaden en zaden van opslagplanten te 
stimuleren. In dergelijke gevallen is de tussen rubbers 
gemonteerde SteelRunner met een diameter van 60 mm 

en agressieve stalen ringen een goede optie. Deze pak-
kerrol plet kluiten efficiënt, bewerkt de grond, breekt 
stro dat zich aan het oppervlak bevindt en drukt dit on-
diep in de bouwvoor om een optimale afbraaksnelheid 
te bereiken.

Elke ring fungeert tevens als veerschotel, wat de nood-
zaak wegneemt om het veerpakket van de pakkerrol 
steeds weer op spanning te brengen. De SteelRunner 
werkt het best bij bodems waar veel gewicht noodzake-
lijk is om voldoende diep te kunnen werken.

Double SteelRunner
Een agressieve rol met stalen ringen, die kluiten effici-
ent plet. De overlappende dubbele SteelRunner heeft 
een groot contactoppervlak. In combinatie met de dia-
meter van 60   cm draagt dit ertoe bij dat versleping van 
de grond tot een minimum wordt beperkt. De pakker 
zorgt voor een weerbestendig oppervlak, zodat de vol-
gende grondbewerkingsfase sneller kan plaatsvinden. 

De SteelRunner breekt stro dat zich aan het oppervlak bevindt 
en drukt dit ondiep in de bouwvoor, zodat afbraak optimaal kan 
plaatsvinden.

De Double SoilRunner is een pakkerrol met U-profielen die een 
‘grond-op-grond’ bewerking realiseert.

De Double SteelRunner zorgt voor een goed aangedrukt oppervlak 
en kan de meeste bodemomstandigheden aan, zelfs als het nat is.

Pakkerrolkeuze
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In natte omstandigheden op zware grond, wanneer een machine 
met minder gewicht geschikter is, kan de pakker in zijn geheel 
worden verwijderd.

Als er sprake is van een hoge bodemvochtigheid kan de pakker-
rol helemaal worden geheven.

Tijdens droge omstandigheden kan het hele gewicht van de ma-
chine door de pakkerrol worden gedragen.

Op lichtere grond of in natte omstandigheden drukt de pakkerrol 
alleen met zijn eigen gewicht aan, zodat hij zich gemakkelijk 
over het oppervlak kan voortbewegen.

Instelbare contactdruk
De aandrukkracht is volledig variabel en kan hand-
matig worden aangepast. In droge omstandigheden, 
als grotere druk op de pakkerrol nodig is om een 
cultiverende werking te realiseren en de kluiten te 
pletten, kan het gewicht van de cultivator worden 
herverdeeld, zodat een groter deel op de pakkerrol 
komt te rusten. 

Op lichte en middelzware grond of onder optimale 
omstandigheden op zware grond is het mogelijk de 
pakkerrol alleen met behulp van zijn eigen gewicht 
de grond te laten aandrukken. In dat geval dragen 
de diepte- en steunwielen een groter deel van het 
gewicht van de cultivator. 

In lastige stukken kan de pakkerrol worden gehe-
ven, zodat deze helemaal niet in contact komt met 
de bodem. Tijdens cultivateren voor de winter, als 
een ruiger oppervlak gewenst is of de omstandighe-
den erg lastig zijn, kan de pakkerrol zelfs volledig 
worden verwijderd voordat met de werkzaamheden 
wordt begonnen. Zelfs als de pakkerrol helemaal 
wordt weggelaten zorgen de tanden achter de wie-
len voor een uniforme grondbewerking.

Met aandrukken Zonder aandrukken
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OPUS - TECHNISCHE GEGEVENS

300 mm Marathon vleugelschaar

LowDisturbanceDeepLoosening 

50 mm Marathon 80 mm Marathon

40 mm 50 mm 80 mm D=41/52,5/57/72,5 mm 

Type 400 500 600 700

Benodigde trekkracht (pk) vanaf 170 220 270 320

Werkbreedte (m) 3.75 4.75 5.75 6.75

Pakkerbreedte (m) 4.0 5.0 6.0 7.0

Transportbreedte (m) 3.0 3.0 3.0 3.0

Aantal tanden 14 18 22 26

Tandafstand (cm) 27 27 27 27

Gewicht Double SoilRunner (kg)  5200 5600 7300 7800

Gewicht SteelRunner (kg)  5600 6200 8200 8800

Benodigde hydrauliekventielen 3 DA 3 DA 3 DA 3 DA

DW = Dubbelwerkend

Opklapbare tanden re-
duceren de benodigde 
trekkracht en maken 
een diepere grond-
bewerking mogelijk 
zonder dat daarvoor 
een zwaardere tractor 
nodig is.

Met BioDrill kunnen grondbewerking en zaaien worden uitgevoerd in slechts één 
werkgang. De zaden worden vrijgegeven vóór de pakker en worden tijdens het rol-
len goed bedekt met grond. De Opus laat een egaal, fijnverkruimeld oppervlak ach-
ter, waarin de zaden kunnen ontkiemen in een zaaibed dat bodemvocht vasthoudt.

50 mm 50/80 mm 80 mm 120 mm 210 mm

OPUS - OPTIES

300 mm vleugelschaar
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TopDown
De flexibiliteit bij de grondbewerking en de mogelijkheid tot aanpassing aan verschillende om-

standigheden maken de TopDown als cultivator een betrouwbare keuze. De TopDown snijdt ook 

grote hoeveelheden gewasresten klein en werkt deze gelijkmatig onder in de bewerkte bouw-

voor. Deze machine kan zowel ondiep werken als op een diepte van maar liefst 40 cm. In beide 

gevallen wordt een zaaibed gerealiseerd in één werkgang, wat tijd en brandstof bespaart. 

TopDown 17 TM1.indd   88 2016-11-29   13:51



89

De rubbers in de stalen pak-
kerrol absorberen schokken 
en geven het frame een lange 
levensduur.

De ruim bemeten machine heeft een framehoogte van 
80 cm, zodat grote hoeveelheden grond en gewas-
resten kunnen worden verwerkt. Het hoofdframe is 
sterk en kan grote spanningen aan, waardoor het lang 
meegaat.

De plaatsing van de wielen 
zorgt dat de machine zowel 
op de kopakker als tijdens 
transport responsief is.

Afhankelijk van de 
gestelde eisen kan 
uit drie modellen 
pakkerrollen worden 
gekozen. Double Soil-
Runner werkt 'grond-
op-grond'. 
De SteelRunner, de 
agressiefst werkende 
stalen pakkerrol op 
de markt voor zware 
grondsoorten. Double 
SteelRunner doet zijn 
plicht ook in natte om-
standigheden. 

Aan de voorzijde bevinden zich 
twee rijen gekartelde conische schij-
ven, met een diameter van 450 mm. 
Deze zijn gemaakt van V-55 staal.  
Dit staal verlengt de gebruiksduur 
en verlaagt de exploitatiekosten. 
De schijven snijden de gewasresten 
klein en werken ze in het bovenste 
deel van de bouwvoor in. De schij-
ven bewerkstelligen een fijne verde-
ling. De werkdiepte kan tijdens het 
werken traploos worden ingesteld.

De onderhoudsvrije 
egalisatieschijven 
laten een egaal 
oppervlak achter. 
De egalisatieschijven, 
die eveneens tijdens 
het gebruik van de 
machine kunnen wor-
den ingesteld, kunnen 
hydraulisch worden 
aangestuurd vanuit de 
tractorcabine. 

Het cultivator-gedeelte van de TopDown bestaat uit hydraulisch verstelbare 
tanden, die de bouwvoor losmaken en gewasresten onderwerken. De tanden 
kunnen met verschillende beitels worden uitgerust, afhankelijk van de vereiste 
inzet, en hebben een maximale werkdiepte van 40 cm. Een van de voordelen 
van het toepassen van schijven en cultivatortanden in twee fasen is dat in totaal 
minder trekkracht nodig is. Kluitvorming wordt zoveel mogelijk voorkomen.

ZONE 5 ZONE 4 ZONE 3 ZONE 2

De trekstang is in ver-
schillende afmetingen 
leverbaar. Een kogel-
kop is als optie lever-
baar.

ZONE 1
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De voorste schijven zijn geschikt voor de ondiepe bewer-
king, direct na de maaidorser, om de gewasresten in te 
werken en het ontkiemen van onkruidzaden en de zaden van 
opslagplanten te bevorderen. De cultivatortanden worden 
tijdens deze procedure in de bovenste positie gehouden. 
De conische schijven van speciaal gehard Zweeds V-55 staal 
werken het beste bij snelheden van 12 tot 15 km/u. Doordat 
de schijven de grond krachtig opzij werpen, worden de ge-
wasresten dan volledig ondergewerkt. De schijven zorgen 
voor een stroom van fijne grond en creëren een perfect 
vals zaaibed. 

Een minder intensieve grondbewerking betekent samen-
werken met de natuur. Naast dat brandstof en tijd worden 
bespaard, wordt op de lange termijn ook het humusgehalte 
in de toplaag van de bouwvoor verhoogd. Daardoor is de 
grond gemakkelijker te bewerken, is de kans op korstvor-
ming kleiner en neemt het aantal regenwormen toe. Gangen 
van regenwormen verbeteren de doorlaatbaarheid van de 
bodem en bevorderen de wortelvorming van het gewas.
 
De TopDown is een flexibele machine, waarvan de werk-
diepte van de verschillende componenten kan worden 
aangepast aan verschillende vereisten. De TopDown is ont-
worpen om het gehele grondoppervlak klein te snijden, de 
gewasresten in te werken en de bouwvoor in de diepte los te 
maken – allemaal in één enkele werkgang. Ten slotte wordt 
het oppervlak geëgaliseerd, worden eventueel resterende 
kluiten geplet en wordt de grond ook in de diepte efficiënt 
aangedrukt. Het geheim schuilt in schijven met een diameter 
van 450 mm en kleine inkepingen, in combinatie met een 
kleine tandafstand en tanden met mengende geleideplaten. 
Samen zorgen deze componenten voor een goed evenwicht 
tussen fijnkorrelige grond en kleine kluiten. Dankzij dit ont-
werp kan het zaaibed worden bereid in één enkele werkgang.

Flexibiliteit door drie machines in één

In één werkgang een zaaibed, met alle werktuigen ingeschakeld. 

Ondiepe grondbewerking, alleen schijven en pakkerrol in werking. 
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Voor toepassing van de TopDown als klassieke cultivator 
worden de schijven opgetild, zodat de tanden het werk 
doen. Dit type bewerking kan worden toegepast om een 
ploegzool of een harde bodemlaag te breken. Om dieper in 
de ondergrond te werken kunnen op de achterste tanden 
diep losmakende beitels worden gemonteerd. De tan-
dafstand is 27 cm. Daardoor blijven alleen kleine kluiten 
over. De vrije doorlaat is groot, zodat grote hoeveelheden 
oogstresten kunnen worden verwerkt. 

Met dezelfde tractor, ongeacht de werkdiepte
De TopDown kan optimaal worden aangepast voor alle 
soorten werk, terwijl de machine bovendien efficiënt kan 
samenwerken met de op het bedrijf voorhanden trekkracht. 
Door de juiste keuze te maken uit alle beschikbare beitels en 
tanden kan de grond bijvoorbeeld goed oppervlakkig word 
bewerkt, terwijl tegelijkertijd diepere lagen met LowDistur-
bance of DeepLoosening beitels kunnen worden gebroken. 
Het is ook mogelijk om de gehele bewerkte grondlaag volle-
dig te snijden en tegelijkertijd harde grondlagen te breken 
om de doorlaatbaarheid te verbeteren. Door de TopDown 
met opklapbare tanden uit te rusten en de tandafstand te 
vergroten, kan de benodigde trekkracht worden verminderd.

De TopDown is ontworpen om aan veel eisen te voldoen, en om brandstof te besparen doordat 
oplossingen zijn toegepast die minder trekkracht vereisen.

Klassieke cultivator, tanden en pakkerrol in werking. 
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Effectief inwerken
De basisuitvoering van de tanden is voorzien van beitels met twee punten en MixIn 
geleideplaten. Een gewone beitel slijt namelijk veel sneller dan de geleideplaat. 
De constructie met twee afzonderlijke delen zorgt voor een constant mengresultaat. 
De inwerkingshoek van de beitels is zo gekozen dat kluitvorming zoveel mogelijk 
wordt voorkomen. Dit ontwerp resulteert in een effectieve grondbewerking en men-
ging van de gewasresten, omdat de grond in één enkele werkgang verschillende 
keren wordt gemengd.

De tanden hebben een hydraulische stenenbeveiliging en kunnen variabel wor-
den aangepast tot een puntkracht van maximaal 700 kg, waardoor een zeer goede 
controle in de diepte gegarandeerd is, zelfs op de zwaarste grond. De tanden zijn 
uitgerust met horizontale veerpakketten, die ervoor zorgen dat de tanden beter in 
staat zijn om hevige schokken te absorberen zonder te vervormen – een voordeel bij 
stenige grond. De gelaste tandhouders zorgen dat de tanden hun positie behouden 
en nemen de noodzaak weg om bouten aan te draaien.

De tanden zijn aan het frame bevestigd met 
speciaal ontworpen bouten met een coni-
sche bus, wat de tanden onderhoudsvrij 
maakt en hun levensduur verlengt.  

700 kg

De grote losbreekkracht voor de stenenbeveiliging betekent dat de machine 
onder alle omstandigheden de werkdiepte perfect handhaaft. 
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Roterende egalisatieschijven
De TopDown is uitgerust met hydraulisch verstelbare rote-
rende egalisatieschijven, die tijdens het werken vanuit de 
cabine kunnen worden bijgesteld. De parallelle montage 
van de egalisatieschijven verbetert het resultaat van de 
bewerking, omdat de werkhoek constant blijft, ongeacht 
de werkdiepte. Op zware grond leveren de roterende egali-
satieschijven beter werk dan de goedkopere oplossing met 
tanden. De egalisatieschijven zijn onderhoudsvrij.

Flexibele en verwisselbare oplossingen met pakkerrollen
In droge omstandigheden is bij zware grond krachtig 
aandrukken nodig om kluiten te pletten, de afbraak van 
gewasresten op gang te brengen en het ontkiemen van 
onkruidzaden en zaden van opslagplanten te stimuleren. 
In dat geval kan het hele gewicht van de machine door de 
rol worden gedragen. Het doel op lichtere grondsoorten 
is om de rol niet te diep te laten inwerken, zodat hij zich 
gemakkelijk over het oppervlak kan voortbewegen omdat 
hij alleen zijn eigen gewicht draagt.

In natte omstandigheden op zware grond, bijvoorbeeld tij-
dens grondbewerking in het najaar en voorafgaand aan het 
zaaien in het voorjaar, kan de pakker in zijn geheel worden 
verwijderd. Bevinden zich op het perceel echter maar en-
kele natte plekken, dan kan de pakkerrol tijdens de bewer-
king van die plekken worden geheven. De tanden achter de 
wielen zorgen dat wielsporen worden gewist.

De pakkerrol is ook ontworpen om indien nodig gemak-
kelijk te kunnen worden gewisseld. Dit is een belangrijk 
voordeel bij wisselende weersomstandigheden, variabele 

werkdiepte of een sterk variërend bodemtype, en zorgt 
voor verdere vergroting van de nauwkeurigheid van 
de bewerking.

Double SoilRunner – zorgt voor een 'open' oppervlak
De TopDown kan nu worden voorzien van de SoilRunner, 
een enkelvoudige of overlappend gemonteerde pakkerrol, 
die een groter contactoppervlak met de grond heeft en 
minder trekkracht vereist. Het bijzondere van dit werk-
tuig is de grond tegen grond-werking, die resulteert in een 
'open' bewerkt oppervlak. De pakkerrol kan ook worden 
gekanteld, waardoor een   weerbestendig oppervlak wordt 
achtergelaten.

De SteelRunner, een grondbewerkende pakkerrol 
De sterke, zware ringen van de pakkerrol, met een diameter 
van 60 cm, drukken het grondoppervlak aan en pletten klui-
ten grondig. Elke ring fungeert daarbij tevens als een veer-
schotel, wat de noodzaak wegneemt om het veerpakket 
van de pakkerrol steeds opnieuw op spanning te brengen. 
De hangende schrapers zorgen ervoor dat de pakkerrol 
schoon blijft, zelfs onder moeilijke omstandigheden.

Double SteelRunner
Een agressieve rol met stalen ringen, die kluiten efficiënt 
plet. De overlappende dubbele SteelRunner heeft een 
groot contactoppervlak. In combinatie met de diame-
ter van 60   cm draagt dit ertoe bij dat versleping van de 
grond tot een minimum wordt beperkt. De pakker zorgt 
voor een weerbestendig oppervlak, zodat de volgende 
grondbewerkingsfase sneller kan plaatsvinden. 

Tijdens droge omstandigheden kan het hele gewicht van de 
machine door de pakkerrol worden gedragen.

SteelRunner is tussen rubbers gemonteerd en gemaakt van spe-
ciaal V-55 staal.

De SoilRunner is een pakkerrol met U-profielen, die een open 
oppervlak achterlaat.Op lichtere grondsoorten wordt de aandrukrol iets geheven, 

zodat deze alleen met zijn eigen gewicht op het grondoppervlak 
drukt. De pakkerrol kan ook geheel worden opgeklapt.

De Double SteelRunner zorgt voor een goed aangedrukt opper-
vlak en kan de meeste bodemomstandigheden aan, zelfs als het 
nat is.

TopDown 17 TM1.indd   93 2016-11-29   13:52



94

TopDown 17 TM1.indd   94 2016-11-29   13:52



95

TopDown 17 TM1.indd   95 2016-11-29   13:52



96

Vroege zaai (rechts) is belangrijk om al voor de winter een 
goede ontwikkeling tot stand te brengen.

De TopDown is ruim uitgerust en kan breed 
worden toegepast. Bijna alle bewerkingen die 
tegenwoordig van een grondbewerkingswerk-
tuig worden gevraagd, kunnen ermee worden 
uitgevoerd. In combinatie met een BioDrill 
fungeert hij als een efficiënte zaaimachine, 
voor snel aanslaan van tussengewassen en  
gewassen zoals winterkoolzaad.

BioDrill bedekt het zaad
Wanneer de machine in gebruik is, wordt het 
zaad vóór de aandrukrol gelegd en tijdens het 
aandrukken met grond bedekt. Met de Top-
Down 300 vallen de zaden op de grond, terwijl 
ze met de TopDown 400-700 gelijkmatig worden 
verdeeld door spreidplaten.

Het zaaien van koolzaad en tussengewassen
Vroeg aanslaan, in omstandigheden met de 
juiste vochtigheid, en grondig inwerken van het 
stro zijn belangrijke factoren bij de teelt van 
winterkoolzaad. Om een optimale ontwikkeling 
van het gewas te verzekeren is het noodza-
kelijk dat dit op het juiste tijdstip aanslaat en 
voldoende warmte krijgt De TopDown biedt in 
combinatie met de BioDrill een goed uitgangs-
punt voor het succesvol inzaaien van winter-
koolzaad en tussengewassen.

BioDrill BDA 360, voor de TopDown 400-700

De BioDrill 180, geschikt voor de TopDown 300.

Vorm TopDown om 
tot zaaimachine met 
BioDrill
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TOPDOWN TECHNISCHE GEGEVENS

Type 300 400 500 600 700 900

Benodigde trekkracht (pk) vanaf 150 200 250 300 350 400

Werkbreedte (m) 2.65 3.75 4.80 5.75 6.75 9.10

Pakkerbreedte (m) 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 9.0

Transportbreedte (m) 3.0  3.0  3.0 3.0 3.0 5.0

Aantal tanden 10 14 18 22 26 35

Tandafstand 27 27 27 27 27 27

Gewicht (kg) 4400 6200 7000 9100 9900 13200

Benodigde hydrauliekventielen 4 DA 4 DA 4 DA 4 DA 4 DA 4 DA

DW = Dubbelwerkend

TOPDOWN - OPTIES

300 mm Marathon vleugelschaar

LowDisturbanceDeepLoosening 

50 mm Marathon 80 mm Marathon

40 mm 50 mm 80 mm D=41/52,5/57/72,5 mm 

Opklapbare tanden re-
duceren de benodigde 
trekkracht en maken 
een diepere grond-
bewerking mogelijk 
zonder dat daarvoor 
een zwaardere tractor 
nodig is.

50 mm 50/80 mm 80 mm 120 mm 210 mm

300 mm vleugelschaar
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NZ Aggressive
Bent u op zoek naar een machine die cultiveren eenvoudiger maakt en een gegaran-

deerd langere levensduur heeft? Dan is de NZ Agressive de juiste keuze voor u! De 

uitzonderlijke grondbewerkingscapaciteit bespaart werkgangen en tijd. De in verstek ge-

plaatste wielstellen zorgen voor een uitstekende wendbaarheid en een constante werk-

diepte, die eenvoudig vanuit de cabine kan worden geregeld.
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De slimme achterover-
klap-functie van Väderstad 
klapt de indekeg terug bij 
onbedoeld achteruitrijden.

De NZ Aggressive heeft 7,5 cm tussenruimte tussen de tanden, 
die gemonteerd zijn op 5 of 6 assen. Dit maakt een zeer goede 
doorstroom en een intensieve zaaibedbereiding mogelijk. 
Dankzij het lange frame kan de cultivator ook op zeer lichte 
grond met veel gewasresten probleemloos uit de voeten. 
De bewerkingsdiepte kan met de ControlFunction tijdens het 
werken vanuit de tractorcabine worden geregeld.

De NZ Aggressive is uitgerust met 
een standaard aansluitpunt voor 
trekogen. Het is mogelijk een ma-
chine te leveren die helemaal vol-
gens de specificaties van de klant 
is samengesteld.

De indekeg met 
verende tanden maakt 
het grondoppervlak 
los en zorgt voor een 
effectieve bescherming 
tegen korstvorming. 
Zowel de hoek als de 
contactdruk van de 
indekeg kunnen in een 
handomdraai worden 
bijgesteld. 

De vijf of zes assen met AgrillaCobra-tril-
tanden snijden en verkruimelen de grond 
in de bouwvoor en vlakken deze af, zodat 
snel daarna kan worden gezaaid. De inten-
sieve trillingen van de tanden egaliseren 
de grond en verwijderen tegelijkertijd op 
een effectieve manier eventuele holtes. 
Het zaaibed wordt zo goed doorgewerkt dat 
zelfs voor fijnzadige gewassen optimale om-
standigheden voor ontkieming ontstaan.

De agressieve Agrilla-tan-
den trekken met hun 
snijdende beitels tractor-
sporen los. Het negatieve 
effect van insporing op het 
zaaibed wordt daardoor 
teniet gedaan. 

CrossBoard met dubbelwerkende 
stabilisatorbalk van speciaal ge-
hard staal vermaalt en verkruimelt 
kluiten. Tegelijkertijd worden door 
het CrossBoard fijne gronddeeltjes 
aangevoerd, die het grondopper-
vlak vlak maken. En voor zware 
gronden is er verder nog Single-
Knife, het mes dat het snijdende 
effect van het CrossBoard verder 
vergroot.

ZONE 5

Het achterste Cross-
Board is verkrijgbaar 
als optie en kan een-
voudig achteraf op 
de eg worden gemon-
teerd (geldt niet voor 
de uitvoering met 6 
assen). 

ZONE 4 ZONE 3 ZONE 2 ZONE 1
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Het Väderstad CrossBoard wordt standaard geleverd met een 
stabilisatorbalk van speciaal gehard staal. 

De AgrillaCobra-tanden hebben een indrukwekkende uitwijk-
hoogte in combinatie met een goede handhaving van de werk-
diepte.

De dynamische indekeg met verende tanden is eenvoudig instel-
baar voor een optimale werkdiepte.

Met het SingleKnife mes op het CrossBoard wordt het grondbe-
werkende effect nog verder verbeterd. Met het Väderstad-snel-
wisselsysteem kan het mes in een handomdraai worden 
gemonteerd.

AgrillaCobra tand

De NZA Aggressive is standaard voorzien van het 
CrossBoard met een stabilisatorbalk van speci-
aal gehard boriumstaal. Deze verzekert dat alle 
CrossBoard-tanden op de vooraf ingestelde diepte 
werken en een maximaal grondbewerkend effect 
bewerkstelligen, zonder dat afzonderlijke tanden 
naar voren en naar achteren bewegen. Voor werk-
zaamheden op lichtere grond of als een grotere 
doorstroom gewenst is, kan de balk eenvoudig 
worden verwijderd.

De intensief trillende AgrillaCobra-tanden zijn ge-
maakt van speciaal gehard 10 x 45 mm verenstaal. 

Ze zijn sterk en hebben een unieke diepterege-
ling. De NZ Aggressive heeft 7,5 cm tussenruimte 
tussen de tanden, die gemonteerd zijn op 5 of 
6 assen. De vrije ruimte en de tandenverdeling 
zorgen voor een indrukwekkende doorstroom, in 
combinatie met een intensieve zaaibedbereiding.

De indekeg op de NZ Aggressive is gebouwd om 
op alle grondsoorten uit de voeten te kunnen en 
aan alle eisen te voldoen. De werkhoek en de con-
tactdruk zijn eenvoudig instelbaar. Een effectief 
omkeermechanisme voorkomt schade en dure 
reparaties aan de indekeg.

Maximale grondbewerking met 
grote doorstroom
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Uitstekende 
diepteregeling
Met behulp van de diepteregeling op de NZ Aggressive 
kan de werkdiepte tijdens het werken worden aange-
past. Zo kan de eg worden ingesteld om bijvoorbeeld 
op de kopakker of in gedeelten waar een enigszins die-
pere bewerking nodig is, iets intensiever te werken.

De regelcilinder is eigenlijk een cilinder waarvan de 
laagste positie instelbaar is. Tijdens het werk bevindt 
de hoofdcilinder zich altijd in de laagste stand. Door 
olie toe te voegen of weg te halen kan de onderste 
positie hoger resp. lager worden ingesteld. De ma-
chine 'onthoudt' als het ware de laatst ingestelde 
werkdiepte, wat het gemakkelijk maakt om terug te 
keren naar de vooraf ingestelde werkdiepte. De grote, 
duidelijke schaal geeft de ingestelde diepte exact aan. 
Eén streep op de schaal geeft een verandering van 
1 cm aan. Op de NZA 600-1000 is de Control-functie 
standaard.
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60%

40%

De in verstek geplaatste wielstellen zorgen er ook voor dat de 
machine bijzonder stabiel rijdt, zelfs bij hoge snelheid op geacci-
denteerd terrein.

Om dit raamwerk-frame, waarbij de holle profielen in een hoek 
zijn geplaatst, te maken is meer laswerk nodig dan bij de traditi-
onele methode, waarbij de buizen recht ten opzichte van elkaar 
worden vastgelast. Deze constructie is echter 40% sterker.

De steeds krachtiger wordende tractors van 
tegenwoordig maken een diepere inzet van 
NZ Aggressive mogelijk. Daarom is sterkere 
trekstang ontwikkeld.

Door de speciale vorm is het raamwerk van vier-
kante in-lijn geplaatste stalen profielbalken van 
hoge kwaliteit. Elke las is zorgvuldig aangebracht 
en zorgt voor een gelijkmatig sterke en buigzame 
constructie, die vermoeiing en scheuren in lasna-
den en metaaldelen voorkomt. De holle profielen 
zijn onder een hoek aangebracht, zodat ze schok-
ken en spanningen optimaal kunnen absorberen. 

De wielstellen staan in verstek. Het frame heeft 
daardoor twee draaglijnen. Hierdoor is de eg sta-
biel in de lengterichting. Het wielstel van de NZ 
Aggressive is voorzien van nieuwe, smeerbare 
lagers (eenmaal per jaar) met een veel langere 
levensduur. De lagers zorgen voor een stabiele 
bevestiging, terwijl het wielstel wrijvingsloos kan 
bewegen. 

Kwaliteit en stabiel rijden

Het feit dat het voorste van elk wielstel 40% van de belasting 
draagt en het achterste 60%, resulteert in een indrukwekkende 
spoorvolging en wielstellen die snel en efficiënt reageren op 
oneffenheden. Eventuele zijwaartse krachten worden door de 
hoekcontactkogellagers op een efficiënte manier geabsorbeerd.  

De afmeting van de robuuste trekstang is 200x100, bij een dikte 
van 10 mm.
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NZ Aggressive 500ST, 600T, 600
De NZA-ST en NZA-T zijn de eenvoudiger modellen van 
de NZA-serie. De buitenste secties van de ST-uitvoe-
ring zijn uitgerust met één wiel. De werkdiepte wordt 
ingesteld door middel van hendels met markeringen 
en een regeleenheid op de middelste cilinder. De bui-
tenste secties van de NZ Aggressive 600T zijn voorzien 
van wielstellen, en de werkdiepte wordt geregeld door 
een hydraulisch master & slave-systeem. Voor het 
overige hebben de 5- en 6-meter uitvoeringen dezelfde 
voortreffelijke eigenschappen als de grotere NZ Ag-
gressive-eggen.

NZ Aggressive 700-1000
NZ Aggressive 700-1000 is een buitengewone zaaibed-
cultivator. De eg voor gebruikers die absoluut het 
beste willen dat op de markt is. AgrillaCobra-tanden 
op een sterk frame en verdeeld over 5 of 6 assen, met 
een tussenafstand van 7,5 cm. Het grondbewerkende 
effect is fenomenaal – na de eerste werkgang zijn vol-
gende bewerkingen veelal overbodig! 

De NZA 700 kan gemakkelijk worden uitgebouwd tot de breedte 
van de 800, de NZA 900 tot die van de 1000.

NZ Aggressive 600T

NZ Aggressive 900

Väderstad eggen

NZA 700 en NZA 900

NZA 800 en NZA 1000
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Alle onderdelen van de cultivator leveren een 
bijdrage aan iets dat gebruikers in heel Europa 
weten te waarderen: een perfect zaaibed.
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Geveerde wielophanging
Om hogere tractorsnelheden mogelijk te maken is NZA 
700-1000 uitgerust met geveerde wielophanging, waardoor 
het frame aanmerkelijk langer mee gaat.

Kooirol as optie voor alle 
NZ Aggressive modellen.
NZ Aggressive uitgerust met een kooirol zorgt voor een 
zeer egaal oppervlak en een fijne bodemstructuur, die 
perfect is voor het zaaien van fijnzadige gewassen, zoals 
suikerbieten. De contactdruk van de kooirol is eenvoudig 
instelbaar met de centraal geplaatste krukken. We hebben 
gekozen voor lagers met een extra lange levensduur. 
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De eg die groeit, afhan-
kelijk van zijn taak.

Uitbreidbaar
NZA 700 kan gemakkelijk worden 
uitgebouwd naar de 800-versie. 
NZA 900 kan gemakkelijk worden 
uitgebouwd naar de 1000-versie.

Indekeg
Zowel de hoek als de contactdruk 
van de indekeg kunnen in een 
handomdraai worden bijgesteld. 
De indekeg heeft een ingebouwde 
stopfunctie.

Sporenwissers
De sporenwissers verwijderen de trac-
torsporen volledig en kunnen afzonder-
lijk op de gewenste diepte worden 
ingesteld. 

Reservewiel

Achterste CrossBoard
Het achterste CrossBoard is verkrijgbaar 
als optie en kan eenvoudig achteraf op de 
eg worden gemonteerd (geldt niet voor de 
uitvoering met 6 assen).

Kooirol
Creëert een zeer egaal 
oppervlak met een pri-
ma verkruimeling. Aan-
bevolen voor grondsoor-
ten zonder stenen.

Verlichting
Voor de voor- en achterzijde is optioneel een 
effectieve LED-verlichtingsset verkrijgbaar. 
Deze kan eenvoudig achteraf op bestaande 
machines worden gemonteerd.

Verlichting
Een effectieve LED-
verlichtingsset is opti-
oneel verkrijgbaar. 
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NZ AGGRESSIVE OPTIES

Crosskill-pakkerrol achter 
de NZ eg gekoppeld
Een achter de eg gekoppelde pakkerrol vermindert het 
aantal werkgangen en resulteert in een beter zaaibed,  
terwijl minder hoeft te worden gereden. De rol wordt 
door telers van zaad en suikerbieten bijzonder gewaar-
deerd. In het najaar, als de grond vaak nat is en veel 
kluiten bevat, kan de Crosskill-pakkerrol achter de eg 
zeer goede diensten verrichten. 

De trekstang met trekhaak vergroot de flexibiliteit van de NZ Ag-
gressive nog meer, omdat hiermee een pakkerrol achter de 
cultivator kan worden bevestigd. De trekstang met trekhaak is 
als optie leverbaar.

De sporenwissers verwijderen de tractorsporen volledig en kun-
nen afzonderlijk op de gewenste diepte worden ingesteld. Spo-
renwissers zijn verkrijgbaar voor standaardwielen (2 x 2 tanden) 
en voor dubbele wielen (4 x 2 tanden).

Als de cultivator wordt gebruikt voor onkruidbestrijding, zijn 
ganzenvoetbeitels de voor de hand liggende keuze. Deze snijden 
alle wortels af en laten onkruid dat aan het oppervlak blijft lig-
gen, effectief verdwijnen. Daardoor zijn deze beitels de voor de 
hand liggende keuze voor biologische landbouwsystemen.
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Type 500ST 600T 600 700 800 900 1000

Benodigde 100 110 120 140 160 180 210 
trekkracht (pk) vanaf

Werkbreedte (m) 4.95  5.95  5.95  6.95 7.90 8.95 9.90

Transportbreedte (m) 3.0  3.0  3.0  3.6  3.6 3.9 3.9

Transporthoogte (m) 2.3 2.9 2.9 3.1 3.6 3.9 4.4 

Wielafmetingen 200/60x14.5 200/60x14.5 200/60x14.5 250/65x14.5 250/65x14.5 250/65x14.5 250/65x14.5

Aantal tanden 66 79 79 93 105 121 133

Tandafstand 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Diepteregeling - Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Gewicht incl.  2050 2400 2900 3400 3900 4400 4900dubbel CB (kg)
Benodigde 1 DA+1 SA 3 DA 3 DA 3 DA 3 DA 3 DA 3 DAhydrauliekventielen

Sporenwissers 

Reservewiel 

Achterste CrossBoard 

Indekeg 

Trekstang met trekhaak

Verlichting 

NZ AGGRESSIVE - TECHNISCHE GEGEVENS

Super 35 mm 
(standaard) 

HeavyDuty 
beitel 35 mm

Agrilla 15 mm Marathon 18 mm Marathon 25 mm

NZ AGGRESSIVE OPTIES NZ AGGRESSIVE OPTIES

40 mm 50 mm 80 mm D=41/52,5/57/72,5 mm 

Voor zwaardere grondsoorten, waar wat extra 
egalisatie meestal geen kwaad kan, wordt ge-
bruik van een achterste CrossBoard met stabili-
satorbalk aanbevolen. Achter de NZA 600-1000 
kan een CrossBoard worden gemonteerd (niet 
bij uitvoeringen met 6 assen). Dit kan traploos 
worden ingesteld in relatie tot het voorste Cros-
sBoard.

Met SingleKnife op het CrossBoard wordt het 
grondbewerkende effect nog verder verbe-
terd. Dankzij het Väderstad snelwisselsysteem 
is geen speciaal gereedschap nodig voor de 
montage.

Een prima verlichtingsset is verkrijgbaar als 
optie. Deze kan eenvoudig achteraf op be-
staande machines worden gemonteerd.  Het 
systeem is voorzien van LED-lampen, die lang 
meegaan in veeleisende omgevingen.

Plaatselijke omstandigheden, bijvoorbeeld hellingen, kunnen ertoe leiden dat veel meer trekkracht nodig is.
DW = Dubbelwerkend   EW = Enkelwerkend    NZA met zes assen kan niet worden uitgerust met een 

achterste CrossBoard= Optionele uitrusting
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Rollex/Rexius
Een simpele en toch multifunctionele rol, met rubberdemping voor een 

langere levensduur. De rol kan worden uitgerust zowel CrossBoard als 

BioDrill. De master & slave-hydrauliek van het CrossBoard verzekert een 

perfecte diepteregeling over de gehele werkbreedte.
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Crossboard met hydraulisch vanuit 
de cabine instelbare stabilisatiebalk, 
plet de kluiten en egaliseert het veld. 
Crossboard kan worden uitgerust met 
enkele of dubbele scharen voor een 
extra snijdende/verkruimelende wer-
king. Dit is een optionele uitrusting.

De pakkerringen zijn in 
verschillende uitvoeringen 
leverbaar. De pakker is zeer 
duurzaam, omdat de onder-
houdsvrije rubbers schokken 
en trillingen absorberen.

ZONE 2

Omkeerbare aankoppeling, met 
diverse trekoog-afmetingen. De kop-
pelstang waarmee de pakker kan 
worden uitgerust met CrossBoard of 
achter werktuigen kan worden gekop-
peld, is verkrijgbaar in diverse lengtes.

ZONE 1ZONE 3

Robuust frame met grote steenverzamelbakken 
(optie) en automatische vergrendeling. De ver-
grendeling voorkomt onbedoeld uitklappen 
van de pakker tijdens achteruitrijden. De over-
schakeling van de transportpositie naar de 
werkpositie vindt plaats vanuit de cabine.
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De pakker creëert optimale ontkiemingsomstandigheden 
na het zaaien.

Rollen van najaarsgewassen verbetert de zuurstoftoevoer 
naar de wortels.

Vanouds moet een rol zorgen dat gewas en 
grond goed contact met elkaar maken, waar-
door optimale groeiomstandigheden ontstaan. 
Tegelijkertijd moet de rol stenen de grond 
in drukken, zodat die geen problemen voor 
de combine veroorzaken. Moderne pakkers 
kunnen meer en worden vandaag de dag ook 
gebruikt voor grondbewerking, van het breken 
van harde oppervlakken tot het egaliseren van 
ploegvoren.

Winterkoolzaad rollen in het najaar
Na het zaaien zorgt de Rexius met Cam-
bridge-ringen dat het koolzaad beter contact 
maakt met de grond, waardoor betere om-
standigheden ontstaan voor een gelijkmatige 
gewasopkomst.

In het najaar gezaaid gewas rollen in 
het voorjaar
Bevroren grond kan omhoogkomen, wat een 
slechter contact van de wortels met de grond 
tot gevolg kan hebben. Een pakkerrol met 
Cambridge- of Crosskill-ringen drukt de grond 
aan, zodat de wortels goed contact hebben 
met de grond en het evenwicht tussen bodem-
vochtigheid en luchttoevoer behouden blijft 
en de groei van het gewas wordt bevorderd. 
De agressieve Crosskill-ringen breken het 
harde oppervlak dat vaak ontstaat bij herfst-
achtige omstandigheden in het voorjaar.

Rollen na voorjaarszaai
Na de voorjaarszaai een werkgang met de 
Rollex of Rexius rol met Crosskill- of Cam-
bridge-ringen creëert optimale omstandig-
heden voor ontkieming van het zaad. Stenen 
worden omlaaggedrukt, maar de bodem wordt 
losgemaakt. Dit voorkomt dat het grondopper-
vlak dichtslibt na zware buien.

Waarom rollen?

Met CrossBoard wordt de pakkerrol een doeltreffende vorenegalisator.
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Grondbewerking met pakker
Het verkruimelen van kluiten en het egaliseren van 
geploegde grond behoren tot de belangrijkste taken 
van de pakker. Een pakkerrol met Crosskill ringen en 
CrossBoard levert een hoogwaardige grondbewerking 
op. Als na cultivateren meer aandrukken nodig is, 
kan Rexius worden aangekoppeld. Met de Crosskill 
pakker als volgwerktuig combineert de gebruiker 
grondbewerking met egaal aandrukken, en bespaart 
tegelijkertijd werkgangen, zowel in het voorjaar als 
het najaar. De Crosskill-ringen geven de pakkerrol 
een uniek zelfreinigend vermogen, zelfs bij een betrek-
kelijk natte bodem, omdat de rol vaak direct een eg of 
cultivator volgt.

Breken van korsten
Regen tussen zaaien en opkomst kan de aanzet van het 
gewas volledig teniet doen als er een oppervlaktekorst 
ontstaat. In dat geval is snel en slagvaardig optreden 
nodig om het jonge gewas te redden. In dergelijke situ-
aties met harde korsten hebben Rexius en Rollex pak-
kers met CrossBoard en DoubleKnife kluitenbrekers 
gezorgd voor forse opbrengststijgingen. Het voordeel 
van DoubleKnife is een krachtige bewerking van de 
grond, zonder deze los te trekken, omdat de beweging 
naar voren is gericht. De contactdruk die wordt uitge-
oefend kan hydraulisch vanuit de cabine worden inge-
steld en het CrossBoard is uitgerust met een master & 
slave-systeem, zodat de verschillende segmenten van 
de rol dezelfde positie behouden. 

Bij een brokkelige korst werkt de Rexius rol met Cross-
kill-ringen net zo goed zonder de kluitenbrekers.

Een harde korst vormt geen probleem voor het DoubleKnife mes. Proeven hebben aangetoond dat de gewasopbrengst meer dan de 
helft lager is als de korst niet wordt gebroken. 

De master & slave-hydrauliek verzekert dezelfde diepteregeling voor alle Crossboard-segmenten.
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Alle Väderstad rollen zijn duurzaam en responsief, 
want ze hebben een grote diameter en zijn voor-
zien van vetvrije lagereenheden. Deze responsi-
viteit is van belang omdat daardoor alle grond 
dezelfde rolbehandeling krijgt en op deze manier 
de groeiomstandigheden voor alle planten gelijk 
zijn. De lagerbussen zijn gehard en van een zeer 
goede kwaliteit, en gaan daarom lang mee.

De rolsecties zijn met elkaar verbonden door mid-
del van scharnierende koppelingen. Daardoor vor-
men grote obstakels in het veld geen probleem en 
blijft de responsiviteit van de pakker in stand.

De pakkers zijn uitgerust met assen van hoog-
waardig staal met een fijne microlegering. De rub-
berdemping is een unieke Väderstad-oplossing, 
die de gebruiksduur van frame, assen en pakker-

ringen verlengt. De vetvrije lagers hebben een 
dubbele afdichting, zodat ze bestand zijn tegen 
indringing van vuil.

De pakkerringen zijn voorzien van veerschotels. 
Deze vergroten de nauwkeurigheid en verminde-
ren bovendien de slijtage, omdat de ringen niet 
naar voren of naar achteren kunnen bewegen. 
Dit verlengt de levensduur en vermindert de on-
derhoudsbehoefte, want de ringen hoeven slechts 
heel af en toe te worden aangespannen.

De machine is gemakkelijk te transporteren, want 
de vleugelsecties zijn eenvoudig en snel inklap-
baar en de wielen zijn centraal geplaatst. Op deze 
manier wordt de tractor slechts beperkt belast.

Responsieve en robuuste pakker

De lagerunits zijn gemaakt van speciaal staal en zijn voorzien 
van lagerbussen, wat een lange levensduur garandeert.

De speciaal geharde assen gaan zeer lang mee.

De rolsecties zijn met elkaar verbonden door middel van scharnierende koppelingen. Daardoor vormen grote obstakels in het veld 
geen probleem en blijft de responsiviteit van de pakker in stand. Het robuuste frame-ontwerp geeft in vergelijking met centraal opge-
hangen pakkers een gelijkmatiger resultaat, en stenen worden efficiënter de grond ingedrukt.

De rubberdemping is een unieke Väderstad-oplossing, die de 
pakker een fantastische duurzaamheid geeft. De veerschotel 
(groen gekleurd) houdt de pakkereenheid onder spanning.
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Rollex/Rexius met 
BioDrill
Met BioDrill op een Väderstad rol kunnen gras, tus-
sengewassen en andere fijnzadige gewassen worden 
gezaaid. Dit bespaart werkgangen, tijd en geld. Het 
Fenix-systeem doseert de zaden uiterst nauwkeurig. 
De zaaikouters zijn voor de rol geplaatst en verzeke-
ren een gelijkmatige verdeling. Het zaad wordt door 
de pakkerrol bedekt in de bovenste laag van de bouw-
voor, waar de omstandigheden voor ontkieming het 
beste zijn.

De grotere Rexius 1020 en Rexius 1230 kunnen worden 
uitgerust met de elektrisch aangedreven zaaimachine 
BioDrill BDA 360, en een spreidplaat in twee ver-
schillende uitvoeringen. De eerste optie is voor het 
zaaien van fijnzadige gewassen zoals koolzaad, gras 
en andere fijnzadige gewassen die worden vrijgegeven 
vóór de pakker. De andere optie is om de spreidplaat 
achter de pakker te plaatsen en dan over de gehele 
werkbreedte slakkenkorrels te strooien. Dankzij het 
zorgvuldige strooibeeld van de spreidplaat en de effi-
ciënte aandrukking door de pakker is dit een doeltref-
fende manier om slakken te bestrijden.
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Keuze van de juiste ring

Cambridge (480/485 mm diameter) 
De ring voor traditioneel rollen van tijdelijk grasland of groeiend gewas na inzaaien of 
in het voorjaar. De kleine ringen van de pakker hebben een matig cultiverende werking 
en worden gereinigd door de grotere kartelring, die tevens een aandrijvend effect heeft.  
Asdiameter 55 mm. 

Cambridge HeavyDuty (diameter 550/565 mm)
Op zware grond, tijdens grondbewerking in het najaar, als extra aandrukken nodig 
is om de capillaire werking te herstellen. Een grotere diameter vermindert de rol-
weerstand.  
Asdiameter 60 mm.

Crosskill (470/520 mm diameter)
Grondbewerkende ringen met een agressief patroon dat zorgt voor een los en korst-
bestendig oppervlak, zelfs bij diepe grondbewerking door de pakker. Het grote 
verschil in de ringdiameter zorgt niet alleen voor een zelfreinigend effect, maar be-
werkstelligt tevens een excentrisch gedrag, waardoor meer grond wordt verwerkt in 
lichte omstandigheden en er dus minder trekkracht nodig is.  
Asdiameter 55 mm. 

SteelRunner (550 mm diameter) 
Alleen Rexius 500-650
Agressieve grondbewerkingsrol met hoge beiteldruk door diep profiel. Diep en 
ondiep aandrukken zorgt voor een vrijdoorlatend oppervlak zonder korstvorming. 
Voorzien van hangende schrapers, die de pakker ook tijdens natte omstandigheden 
schoon houden. Asdiameter 60 mm.

Pakkers

Cultiveert en rolt
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Rollex
Rollex is de flexibele pakkerrol in het segment, met 
een werkbreedte van 4,5 tot 6,2 m. Het sterke frame 
(200x100x10 mm) is zeer geschikt voor de werkbreedtes 
van Rollex en garandeert een lange levensduur. De trans-
portwielen zijn 25,4 cm breed. Rollex heeft een transport-
breedte van 2,8 m.

Rexius
Het frame (250x150x10 mm) van de Rexius rollen is van 
een extra robuuste kwaliteit en kan zware omstandighe-
den doorstaan. Dit zorgt tevens voor een hoger gewicht 
per meter, tot 800 kg, wat een voordeel is tijdens het 
rollen. Rexius is verkrijgbaar in werkbreedtes tot 12,3 m, 
en er is keuze uit een aantal verschillende ring-opties. 
Rexius is voorzien van robuuste 400 mm wielen. Voor be-
paalde modellen zijn tandemwielen verkrijgbaar als optie 
(zie onderstaande tabel). Rexius heeft een indrukwekkend 
smalle transportbreedte van slechts 2,5 m.

Modellen en opties, pakkers

Cambridge

Crosskill

Cambridge HeavyDuty

SteelRunner 

Eén wiel 

Tandemwielen 

CrossBoard

BioDrill
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Rollen is vaak de perfecte kans om stenen 
te verwijderen die tijdens vorstperioden of 
grondbewerking tevoorschijn zijn gekomen. 
Met verkrijgbare steenverzamelbakken op de 
rol kunnen grote hoeveelheden stenen snel 
worden meegenomen, zodat het veld klaar is 
om te worden ingezaaid en de stenen tijdens 
het zaaien en oogsten geen schade aan de ma-
chines meer kunnen veroorzaken.

Stenen oppakken 
als je ze ziet

De steenverzamelbakken zijn ergonomisch geplaatst en gemakkelijk bereikbaar. Het legen van de bakken wordt hy-
draulisch geregeld vanuit de cabine.

Een grote inhoud betekent minder 
vaak stoppen om te legen.
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REXIUS - TECHNISCHE GEGEVENS

Type 500 650 820 940 1020 1230

Benodigde trekkracht (pk) vanaf 60* 70 90 100 110 100*

Werkbreedte (m) 5.0 6.5  8.2  9.4 10.2 12.3

Transportbreedte (m) 2.5 2.5  2.5  2.5  2.5 2.5

Gewicht met SteelRunner (kg) 3100 4000 - - - -

Gewicht** incl. CB (kg) - 3820 4800 5200 5550 5800*

Gewicht*** incl. CB (kg) - 4820 6100 7000 7350 7380

Benodigde hydrauliekventielen 1 DA 1–2 DA 1–2 DA 1–2 DA 1–2 DA 1–2 DA

DW = Dubbelwerkend 

*  kan niet worden uitgerust met Crossboard Bij andere modellen is de vermelde vermogens-

behoefte vermeld met Crossboard.

** Crosskill of Cambridge. Rexius 1230 wordt uitsluitend geleverd met Cambridge-ringen.

***Cambridge HeavyDuty (1230 zonder CrossBoard)

ROLLEX - TECHNISCHE GEGEVENS

Type 450 510 620

Benodigde trekkracht (pk) vanaf 55 60 70

Werkbreedte (m) 4.5  5.1  6.2

Aantal secties 3 3 3

Transportbreedte (m) 2.3  2.8  2.8 

Gewicht** incl. CB (kg) 2000 2310 2800

Benodigde hydrauliekventielen 1–2 DA 1–2 DA 1–2 DA

DW = Dubbelwerkend** Crosskill of Cambridge 

 

40 mm 50 mm 80 mm D=41/52,5/57/72,5 mm 

ROLLEX EN REXIUS OPTIES

Voor een extra snijdend en verkruimelend effect kan CrossBoard worden voorzien van scherpe 
en geharde messen, SingleKnife genaamd. De DoubleKnife messen kunnen de harde bovenlaag 
breken, die bij zware grond vaak ontstaat na fikse regenbuien. Met het Väderstad-snelwisselsysteem 
kan het mes in een handomdraai worden gemonteerd.
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RexiusTwin
Als de grond nat is en veel kluiten bevat, kan RexiusTwin, met een gewicht van 1660 kg 

per meter, zeer goede diensten verrichten. De rol cultiveert de grond en drukt deze 

tevens aan, zodat een geschikt zaaioppervlak ontstaat. Vanwege de hoge capaciteit en 

het behoud van de bodemstructuur vormt RexiusTwin samen met de Väderstad Rapid 

een interessant alternatief voor rotorkopeg-combinaties.
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Raptor triltanden met een onderlinge afstand 
van 22 cm en 44 cm tussen de assen zorgen 
voor een goede doorstroom van grond en 
gewasresten. De standaard beitels zijn 40 mm 
breed en 17 mm dik. Deze geven het beste re-
sultaat in geploegde grond. De machine werkt 
tot op een diepte van 15 cm. Optioneel is een 
derde tandenrij verkrijgbaar.

Crossboard met hy-
draulisch vanuit de 
cabine instelbare sta-
bilisatiebalk, plet de 
kluiten en egaliseert 
het veld. Voor een 
extra snijdend/ver-
kruimelend effect kan 
CrossBoard worden uit-
gerust met SingleKnife 
of DoubleKnife.

ZONE 2

Omkeerbaar trekoog, dat kan worden 
aangepast aan de trekhaak van de 
tractor. 

ZONE 1ZONE 3

De scherpe, zwaar uitgevoerde 
ringen zijn overlappend geplaatst 
en dwingen resterende kluiten 
onder en tussen zich door, zodat 
ze uitzonderlijk goed worden ver-
kruimeld. De ringen hebben een 
enigszins gegolfde vorm, die zorgt 
voor extra kracht en een los opper-
vlak. De diameter is 730 mm bij een 
onderlinge afstand van 200 mm. 

ZONE 4

Robuust frame met 60 cm bodemvrijheid.
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Voor zowel lichte als harde grond is er een grote 
mogelijkheid voor rationalisatie met RexiusTwin. 
RexiusTwin egaliseert (indien nodig als een bul-
ldozer), plet kluiten en drukt de grond aan met 
een tempo en op een schaal die met recht uniek 
genoemd kunnen worden. 

De triltanden bewegen continu en verminderen 
de vereiste trekkracht voor de machine en het 
verbruik van slijtdelen, zelfs bij een grote grond-
bewerkingscapaciteit tot een diepte van 15 cm. 
De tanden kunnen worden uitgerust met cultive-
rende of mengende beitels. Nadat de tanden en 
beitels hun werk hebben gedaan en de voren heb-
ben losgetrokken, neemt het CrossBoard het over 

en verkruimelt de kluiten efficiënt. CrossBoard is 
uitgerust met een dubbelwerkende stabilisator-
balk, wat een gelijkmatig resultaat oplevert over 
de gehele werkbreedte. Het CrossBoard wordt hy-
draulisch ingesteld vanuit de tractorcabine.

RexiusTwin werd ontworpen voor efficiënte ver-
dichting van zowel lichte als zware grond. Door de 
combinatie van de brede kraag en de agressieve 
rand breken de ringen de kluiten en is de draag-
kracht op zowel natte als droge grond uitstekend. 
Bovendien is dankzij de kraag de benodigde trek-
kracht zelfs op losse grondoppervlakken gering. 
Voorwerktuigen en ringen zorgen voor een opper-
vlak dat klaar is om te worden ingezaaid.

RexiusTwin - een veelzijdige zwaargewicht

Voor een extra snijdend en verkruimelend effect kan Cross-
Board worden voorzien van scherpe en geharde messen, Single-
Knife genaamd. Met het Väderstad-snelwisselsysteem kunnen de 
messen in een handomdraai worden gemonteerd.
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RexiusTwin-concept
Het is een bekend feit dat grond die diep wordt bewerkt, te los is en moet wor-
den aangedrukt om een optimale opbrengst te bereiken. Aandrukken van de 
grond enkele dagen na het ploegen of diepcultiveren beperkt in droge jaren de 
kans op uitdroging en kluitenvorming. 

Lichtere grond (zoals zandgrond) of middelzware grond is vlak na het ploegen 
vaak moeilijk te bewerken, en in droge of zeer natte najaarsomstandigheden is 
er vaak geen beginnen aan. Zodra zware grond bewerkbaar is, moet deze wor-
den geëgaliseerd, aangedrukt en met een enigszins bewerkt oppervlak worden 
achtergelaten, waarbij grote kluiten in de fijnbewerkte grond worden gedrukt. 
Ploegen of diepe grondbewerking, direct gevolgd door RexiusTwin en daarna 
zaaien kan bij deze grondsoorten een weerbestendige oplossing zijn met grote 
capaciteit. 

Ongediertebestrijding
De grondbewerking en verdichting door RexiusTwin maakt tevens korte metten 
met holtes waarin slakken zich ophouden en voortplanten. In velden waar mui-
zen een probleem vormen, is een combinatie van diep cultiveren gevolgd door 
RexiusTwin een betere optie dan conventioneel ploegen.

RexiusTwin creëert een weerbestendig oppervlak. Het water verdampt snel uit bovenste laag 
van de bouwvoor, zodat de volgende grondbewerkingsfase sneller kan plaatsvinden. 

De kraag van de pakker draagt bij aan het aandrukken van de grond en zorgt voor een uitstekende 
draagkracht. Op de juiste manier aangedrukte grond verzekert een goed vochttransport en zorgt 
voor goede omstandigheden voor wortelontwikkeling. 

CrossBoard met dubbelwerkende stabilisatorbalk wordt gebruikt bij kerende grondbewerking voor 
het verkruimelen en egaliseren na het ploegen. Als het CrossBoard wordt ingezet voor egalisatie bij 
stoppelbewerking, moet de stabilisatorbalk worden weggelaten.
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Zorgvuldig ontworpen pakkerrol

Dubbele pakker
De overlappende ringen zijn zelfreinigend. In com-
binatie met de schrapers vormen natte bodemom-
standigheden geen probleem. Het formaat van de 
wielen en de brede kraag zorgen voor een grote 
draagkracht.

Rijdt altijd
De robuuste ringen zijn met elkaar verbonden, 
wat betekent dat ze voortdurend "helpen" door de 
continue beweging tijdens het bewerken van de 
grond. Dit betekent dat de secties niet gaan slepen 
op lichte of natte grond, maar continu draaien en 
cultiveren. De veerspanning past zich continu aan 
slijtage van de ringen aan. 

Spiraalgeveerd lager en lange levensduur
De combinatie van een as met een diameter van 
65 mm met kwalitatief hoogwaardige veerbelaste 
lagers die de schokken opvangen, zorgt jaar na 
jaar voor probleemvrije seizoenen. De lagers zijn 
voorzien van meerdere afdichtingen en kunnen 
aan beide zijden worden gesmeerd. Verschillende 
lagercomponenten zijn vervaardigd van speciaal 
gehard staal.
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REXIUSTWIN - TECHNISCHE GEGEVENS

Type 450 550 630 830 1030

Benodigde trekkracht (pk) vanaf 140 160 200 270 350

Werkbreedte (m) 4.5  5.5  6.3 8.3 10.3

Transportbreedte (m) 3.0  3.0 3.0 3.0 3.0

Gewicht (kg) 7400 8700 9700 13800 15000

Gewicht per meter (kg) 1665 1580 1540 1660 1470

Benodigde hydrauliekventielen 3 DA 3 DA 3 DA 3 DA 3 DA

DW = Dubbelwerkend

REXIUSTWIN - OPTIES

SingleKnife mes. Gemakkelijk te monteren aan CrossBoard beitels met 
het Väderstad snelwisselsysteem.

Sporenwisser-bevestiging

+ 90 mm

Om de onderlinge tandafstand van het voor-
werktuig te vergroten kan de pakker met een 
derde as worden uitgebreid. Daardoor is een 
betere doorstroom mogelijk van grond, stro en 
gewasresten.

Raptor beitel
40 mm

Ripper beitel, 
40 mm (standaard)

Marathon beitel, 
25 mm

Cultus beitel, 
65 mm
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