
  

SCHIJFPLANTMACHINE TYPE BPD\PE120

www.basrijs.nl

tot 70 cm
Lang recht | Weinig vertakt

10-20 cm,
Blote wortel | Potten tot P9
afhankelijk van plantkouter

vanaf 5 cm

vanaf 50 cm
Bij speciale uitvoering vanaf 45 cm

120 cm

1000-2500 planten per element, 
per uur. Afhankelijk van de vorm 
van het plantmateriaal

Schijven zonder doorgaande as
in het midden

Bevestigingsbalk: 
10 x 10 cm

Toepassing  
Planten van hogere smalle planten, zoals bos- en haagplantsoen.

Werkwijze
•  De plantkouter maakt een passende plantgeul.
•  De plant wordt handmatig bij een markering tussen de plantschijven 

ingelegd.
•  De plantschijven brengen de plant in de plantgeul en laten deze dan 

daarin los.
•  De geul wordt dan direct dichtgemaakt door aanaarders.
•  De plant wordt dan direct aangedrukt door de aandrukwielen
•  De elementen worden aangedreven door de hydrauliek van de tractor.
• Elk element is voorzien van een hydraulische aandrijving.
•  De hydraulische aandrijving wordt aangestuurd door een achterwiel 

van het driepuntsframe zodat de plantafstand constant blijft 
onafhankelijk van de rijsnelheid.

•  Plantafstand in de rij wordt bepaald door het aantal markeringen in 
combinatie met centraal kettingwiel.

Opbouw van de schijfplantmachine
•   De schijfplantmachine is modulair opgebouwd uit een driepuntsframe 

met een aantal elementen en steunwielen.
•   Het driepuntsframe (cat.II) wordt aan de hefi nrichting van de tractor 

gekoppeld.
•   De uitvoering van het driepuntsframe is afhankelijk van het aantal te 

planten rijen, de onderlinge rijenafstand en de mogelijke opties.

Accessoires
Diverse plantkouters | Aanaarders | Aanaardschijven | Plantenrek(ken) | 
Kistenplateau(s) | Steunwielen | Spoormarkeerders | Freesschijf | Schijf-
kouters | Woeltanden | Elektrische plantafstandsregeling | Huif | etc.
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Voordelen:
  Het lichaamsgewicht van
de medewerker heeft geen
invloed op het aandrukken
van de planten.
  Eenvoudig instelbare
machine. 
 Weinig slijtage.

Type Y: fl exibele RVS-schijven,
elk bekleed met 2 rubberen
randen met vaste geleidingsrollen



Artikel
BPD\FE160F
BPD\RFS60
BPD\BB
BPD\PE120
BPD\PV-RF
BPD\PE\AA-VS
BPD\ORB
BPD\PE-HA
BPD\W8X55X160DV
BPD\W8X55X160EV
BPD\BOD-ALU
BPD\PE\PB50X25
BPD\W12X4X4S
BPD\FE160H
BOA\VS-BM

P

BPD\PE120 UITVOERING 3 RIJEN OP 1 BED: BPD\FE160F & 3 x PE120
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45 cm  

140 cm

90 pk

100 - 500 m/uur

25 l/min

± 1600 kg

350 cm

250 cm

tot 80 cm
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vanaf 5 cm

 NR
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15

Omschrijving
3-Puntsframe met freesas 
Freesschijf ø 60 cm
Bevestigingsbok voor plantelement
Schijfplantelement 120 cm | onderbroken as
Plantkouter RF 33 cm hoog, 5 cm breed
V-vormige aanaarder met spindelverstelling
Hydraulische plantafstandsregeling (orbitrol)
Hydraulische wormwielaandrijving
Drukwiel dubbel 160 x 6.5-8 (37 cm), verend
Drukwiel enkel 100 x 10 cm, verend
Aluminium bodemplaat voor plantvoorraad
Plantbord 50 x 25 cm met bevestiging
Steunwiel 4.00-12 voor smal frame
Huif voor frame BPD\PB-BEDF
Verlichtingsset en markering 
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Opmerking

Niet zichtbaar

Optie

Optie
Optie

15 cm

350 cm

140 cm
+       270 cm

140 cm
+       270 cm

250 cm
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