Schijfplanter
Geschikt voor losse planten van 2 tot 50 cm en potten tot P9 (o.a. aardbeiplanten, vaste planten en boomkwekerij).
Principe: De plant wordt tussen een metalen schijf en een rubberen flexibele schijf ingelegd. Dan wordt de plant door de schijven
in de plantvoor gezet en losgelaten. Meteen wordt de plant door de drukwielen goed aangedrukt. Machine loopt voor op wielen die
d.m.v. een kettingoverbrenging de snelheid van de door de tractorhydrauliek aangedreven plantschijven bepaald, zodat de
plantafstand altijd correct is. Plantafstand wordt bepaald door het aantal markeringen op de plantschijf in combinatie met het
wisselwiel van de kettingoverbrenging.
Voordelen: Geschikt voor klein en groot plantmateriaal. Goede werkhouding vanwege grote plantschijf. Gewicht van de planter
heeft geen invloed op het aandrukken. Weinig slijtdelen.
Minimale rijafstand 45 cm (bij dubbel frame 22,5 cm). Plantafstand in de rij vanaf 5 cm. Maximale plantdiepte 15 cm. Maximale
planthoogte boven de grond 35 cm. Capaciteit: 1000 tot 2500 planten per man per uur afhankelijk van de plantsoort en grootte.
Afhankelijk van het te planten gewas wordt machine geleverd met geschikte plantvoet, verstelbaar plantbord, kistenrekken.
Machine kan geleverd worden met huif: Bovenzijde wit, voor-, achter- en zijkanten groen met glasinzet. Voorkant vast, zijkanten
schuifbaar en achterzijde oprolbaar. Nieuw: mogelijkheid om planten op GPS op afstand in de rij te planten

Twee rijen

Uitvoering 2 rijen aardbeien op één bed
met sporenwissers

Vier rijen op 1 bed

Drie rijen

Uitvoering 3 rijen koniferen/taxus/buxus
op 1 bed. Voor schijfkouters om oude
restanten te doorsnijden. Achter
palletplateau

Vier rijen

Uitvoering 4 rijen aardbeien produktie
met achter loopplateau en kistenrek

Nieuw: Model voor grotere planten
Bij dit model is de plantschijf binnen
volledig vrij en er is meer ruimte in de
breedte. De plantvoeten kunnen dieper
en het basisframe is hoger.
Maximale plantdiepte 20 cm. Maximale
planthoogte boven de grond 45 cm.

