Diepplanter
Geschikt voor losse planten van 10 tot 70 cm en potten tot P9 (o.a. fruitboompjes, onderstammen, spillen, bos- en
haagplantsoen).
Principe: Plant wordt door de planter met het blad tussen twee grote flexibele RVS met sponsrubber beklede schijven ingelegd.
De plant wordt door de schijven in de plantvoor gezet en losgelaten. Meteen wordt de plant door de drukwielen goed aangedrukt.
Machine loopt voor of achter 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 en recht planten wordt bepaald door het
aantal markeringen op de plantschijf in combinatie met het wisselwiel van de kettingoverbrenging. Afhankelijk van de
omstandigheden kan machine geleverd worden met of zonder rijenfrees om de plantgeul te maken.
Voordelen: Geschikt voor lang plantmateriaal. Goede werkhouding vanwege grote plantschijf. Gewicht van de planter heeft geen
invloed op het aandrukken. Weinig slijtdelen.
Minimale rijafstand 55 cm (bij speciale uitvoering 30 cm). Plantafstand in de rij vanaf 5 cm. Maximale plantdiepte 20 cm. Maximale
planthoogte boven de grond 50 cm. Capaciteit: 1500 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, plantborden, kistenrekken.
Machine kan geleverd worden met huif: Bovenzijde wit, voor-, achter- en zijkanten groen met glasinzet. Voorkant vast, zijkanten
schuifbaar en achterzijde oprolbaar.

4 rijen fruitbomen

Uitvoering 4 rijen voor fruitbomen met
uitklapbare zijrekken met huif en
rijenfrees

Één rij-ig

Één rij-ige uitvoering voor
smalspoortrekker.

Rijenfrees

Op zwaardere grond wordt rijenfrees
aanbevolen i.v.m. het goed kunnen
aanaarden van de grond. Dan is dubbel
hydrauliek circuit op de tractor wenselijk.

Speciale uitvoering 1

Uitvoering met schijven van 120 cm
i.p.v. 100 cm met niet doorlopende as
voor langere planten tot ca. 70 cm
boven de grond.

Vier rijen op 1 bed

Uitvoering 4 x 30 cm. Dan is machine
uitgevoerd met rijenfrees en de planters
zijn tegenover elkaar geplaatst.

Speciale uitvoering 2

Uitvoering met vaste metalen schijf en
flexibele rubber schijf, speciaal voor
groot vertakt plantmateriaal

