
 

Grondbewerking en zaaibedbereiding van een ongekend 
groot areaal mogelijk in één enkele   
werkgang. Meer dan ooit blijven de bekende voordelen 
van spitten zoals het grondig mengen van de grond, ver-
beterd waterbeheer, het breken van de ploegzool en het 
verbeterd gebruik van kunstmest van toepassing.
 
Concept
De 58 serie spitmachine heeft een ideale werksnel-
heid tot 8,0 km/u. Afhankelijk van de werkbreedte is 
de capaciteit maximaal 3,5 Ha/u. Om deze snelheid te 
bereiken is de machine voorzien van een spitas voorzien 
van 6 spitbladen per rondsel, 3 naar links gebogen en 3 
gebogen naar rechts. In de 
WX-configuratie is de spitmachine uitgerust met geïnte-
greerde ondergrondse woelpoten. Deze 
zullen de harde laag breken en de ondergrond scheuren. 
De spitbladen houden de woelpoten schoon en 
voorkomen dat de spitmachine verstopt raakt, zelfs als 
veel organisch materiaal ingewerkt wordt. De spitma-
chines met woelers (WX) hebben een andere constructie 
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58SX366PL 366 15 - 35 cm 42 0 170 pk 8.0 km/u 3000

58SX450PL 450 15 - 35 cm 60 0 185 pk 8.0 km/u 3300

58WX366PL 366 15 - 35 cm 36 6 170 pk 8.0 km/u 3150

58WX450PL 450 15 - 35 cm 48 8 185 pk 8.0 km/u 3550
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dan de normale SX-machines.
Door de grote diameter van de spitas is het mogelijk 
om grote hoeveelheden gewasresten op te nemen in de 
biologisch meest actieve en zuurstofrijke bovengrond. 
De 58-serie kan worden uitgerust met verschillende 
hydraulisch verstelbare rollen. Zoals prismaroller, kooirol 
of bandenrol.

Kosten besparing
Grondbewerking met 58 serie is goedkoper dan met een 
ploeg of andere conventionele methoden. Vergelijk je 
werkgangen maar eens met de 
spitmachine en je komt tot een verrassende conclusie: 
het is goedkoper, efficiënter en de kieming is beter. Met 
andere woorden, het bespaart geld! Door de spitmachine 
te combineren met een zaaimachine, kunt u weer een 
werkgang besparen.
De machine is leverbaar in werkbreedtes van 3,66 meter 
en 4,50 meter en kan zowel getrokken als gemonteerd 
worden in de driepuntsbok.

58SX 58WX



bespaart brandstof       hogere opbrengst      verwijdert  ploegzool 
Driepunts- of getrokken versies   tijdsbesparend     Meer aëroob leven  
Hogere werksnelheid Betere bodemstructuur Injectiemogelijkheden

58 Serie Spitmachine

De “originele“ 1 werkgang machine


