
  

  

SCHIJVENEG Amazone Catros 3001 

Fabrikant Amazone 

 

Werkbreedte [m] 3 meter 

Aanbevolen rijsnelheid [km/u] Tot 18 km/u 

Transportbreedte [m] 3 meter 

Werkdiepte [cm] 5 tot 15 cm  

Diepteregeling (wiel-drukrol) Hydraulisch  

Vrije hoogte [cm]  

Aantal tanden/schijven 24 

Aantal rijen tanden/schijven 2 

Soort beveiliging Rubber 

Vrije ruimte tussen tanden/schijven 

[cm] 
250 mm 

Type tanden/schijven Gekarteld 

Opbouw van de machine  

Opties Verlichting, Keilringwals, hydraulische diepteregeling 

Gewicht zonder zaaimachine [kg] 1.200 kilogram zonder wals 

Benodigd vermogen zonder 

zaaimachine [pk] 
90 PK 

Speciale kenmerken/Opties Uitgebreid gamma walsen, verschillende soorten 

schijven 

Greendrill opbouwzaaimachine 

 

Sterke punten 

- Hoge capaciteit door snelheden tot 18km/u 

- Licht trekken, gering brandstofverbruik 

- Ook geschikt voor klaarleggen van zaaibed 

- Individuele ophanging van de schijven 

- Onderhoudsvrije lagering van de schijven 

- Steenbeveiliging met veerelementen rubber 



  

SCHIJVENEG LEMKEN Rubin 10/300 U 

Fabrikant LEMKEN GmbH & Co. KG 

 

Werkbreedte [m] 3 m 

Aanbevolen rijsnelheid [km/u] 13 – 16 km/u 

Transportbreedte [m] 2,995 m 

Werkdiepte [cm] 2 – 13 cm 

Diepteregeling (wiel-drukrol) Via naloopwals 

Vrije hoogte [cm] 80 cm 

Aantal tanden/schijven 24 

Aantal rijen tanden/schijven 2 rijen schijven 

Soort beveiliging Per schijf een individuele spiraalveer 

Vrije ruimte tussen tanden/schijven 

[cm] 
Schijfafstand = 12,5 cm 

Type tanden/schijven Gekartelde schijven met diameter van 645 mm 

Opbouw van de machine Via 3-puntsaanbouwbok in de hefinrichting 

Opties Verschillende naloopwalsen, randschijven 

Gewicht zonder zaaimachine [kg] 2256 kg 

Benodigd vermogen zonder 

zaaimachine [pk] 
30 à 40 pk per m werkbreedte 

Speciale kenmerken/Opties Vanaf een werkdiepte van 7 cm is de volledige 

werkbreedte volledig afgesneden. Men hoeft dus 

niet diep te werken om een 100% mechanische 

onkruidbestrijding uit te voeren. 

Sterke punten 

Door de vaste verbinding aan de chassis in 

combinatie met de spiraalveer van de schijfarm is 

de werkhoek van de schijf t.o.v. de rijrichting en 

t.o.v. de bodem steeds constant ongeacht de 

bodemsoort. Ook op bonte percelen heeft men 

steeds dezelfde intensieve bewerking. Verder is de 

Rubin 10 U links en rechts volledig symmetrisch 

opgebouwd. Hierdoor volgt ze steeds mooi recht 

achter de tractor. 



  

SCHIJVENEG Väderstad Carrier 300 croscutter disc 

Fabrikant Väderstad 

 

Werkbreedte [m] 3m 

Aanbevolen rijsnelheid [km/u] 10 – 15 km/ u 

Transportbreedte [m] 2m99 

Werkdiepte [cm]  0 – 15cm 

Diepteregeling (wiel-drukrol) Hydraulisch via rol 

Vrije hoogte [cm] 40cm 

Aantal tanden/schijven 24 

Aantal rijen tanden/schijven 2 rijen schijven 

Soort beveiliging 4 rubberen stiften per arm 

Vrije ruimte tussen tanden/schijven 

[cm] 
12.5cm 

Type tanden/schijven Croscutter schijven (= gekartelde schijven) 

Opbouw van de machine 3-punts hefgedragen 

Opties Zaaimachine, andere type schijven 

Gewicht zonder zaaimachine [kg] 1800kg 

Benodigd vermogen zonder 

zaaimachine [pk] 
90pk 

Speciale kenmerken/Opties Croscutter schijven zorgen voor intensieve en 

oppervlakkige bewerking van bodem & gewas. 

Sterke punten 
2 jaar garantie, onderhoudsvrij, compact, goede 

aandrukking van grond door de rol 
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SCHIJVENEG TerraDiscPro 

Fabrikant Beyne NV 

 

Werkbreedte [m] 3m 

Aanbevolen rijsnelheid [km/u] Tussen de 10 en 15 km/u 

Transportbreedte [m] 2.8m 

Werkdiepte [cm]  10 a 15cm 

Diepteregeling (wiel-drukrol) Hydraulische diepteregeling 

Vrije hoogte [cm]  

Aantal tanden/schijven 24 

Aantal rijen tanden/schijven 2 

Soort beveiliging  

Vrije ruimte tussen tanden/schijven 

[cm] 
25cm 

Type tanden/schijven Gekartelde tanden met dia 510mm 

Opbouw van de machine  

Opties Stroverdeeleg / grondgeleiderplaat / verlichting 

Gewicht zonder zaaimachine [kg] 1950kg 

Benodigd vermogen zonder 

zaaimachine [pk] 
Minimum 120pk, liefst meer 

Speciale kenmerken/Opties  Optioneel met 560mm of 610mm schijven 

Sterke punten 
Gewicht, positionering schijven, kwalitatieve 

materialen zoals smeerloze SKF-lagers 



 

  

CULTIVATOR Amazone Cenius 4003-2 

Fabrikant Amazone 

 
 

 

 

 

Werkbreedte [m] 4 meter 

Aanbevolen rijsnelheid [km/u] 8-15 km/u 

Transportbreedte [m] 3 meter 

Werkdiepte [cm] 3 tot 30 cm 

Diepteregeling (wiel-drukrol) Hydraulisch 

Vrije hoogte [cm] 800 mm 

Aantal tanden/schijven 13 

Aantal rijen tanden/schijven 3 

Soort beveiliging Breekbout 

Vrije ruimte tussen tanden/schijven 

[cm] 
855 mm 

Type tanden/schijven C-Mix 80mm beitel 

Opbouw van de machine  

Opties Verlichting, U-wals, hydraulische diepteregeling 

Gewicht zonder zaaimachine [kg] 1.775 kg zonder wals 

Benodigd vermogen zonder 

zaaimachine [pk] 
160 PK 

Speciale kenmerken/Opties Uitgebreid gamma walsen en tanden 

Egalisatieschijven of veertoestrijkers 

Greendrill opbouwzaaimachine 

Sterke punten 

- Inwerken van gewasresten en klaarleggen 

zaaibed 

- C-Mix tanden voor intensieve menging van de 

grond 

- Onderhoudsvrije lagering van de 

egalisatieschijven 

- Betrouwbare en solide bouw 



  

CULTIVATOR Kuhn Cultimer L400R 

Fabrikant Kuhn  

 

Werkbreedte [m] 4.00m 

Aanbevolen rijsnelheid [km/u] 8-10 km/h 

Transportbreedte [m] 3.00m 

Werkdiepte [cm] Tot 15cm met vleugelscharen tot 35cm zonder 

Diepteregeling (wiel-drukrol) 
Gedragen modellen op de rol, half gedragen met 

wielen 

Vrije hoogte [cm] 85cm 

Aantal tanden/schijven 13 tanden  

Aantal rijen tanden/schijven 3rijen tanden 

Soort beveiliging Trekboutbeveiliging of Non stop mechanisch 

Vrije ruimte tussen tanden/schijven 

[cm] 

70 cm van rij naar rij , 90cm in de rij 

 

Type tanden/schijven Gesmede gebogen tandsteel met trekboutbeveiliging 

Opbouw van de machine Centraal chassis met 2 hydraulisch opklapbare delen 

Opties 

Keuze uit 6 verschillende rollen , niveleerschijven of 

tanden , tungsteenbeitels 80 en 50mm voor een diepe 

grondbewerking , hydraulische diepteregeling  

Gewicht zonder zaaimachine [kg] 2970kg 

Benodigd vermogen zonder 

zaaimachine [pk] 
175-240pk 

Speciale kenmerken/Opties Uitzonderlijke mengkwaliteit door tandvorm , 

beveiliging met trekbout (3000kg op de schaarpunt)of 

non stop mechanisch , robuust chassis met sterke tand 

bevestiging. Keuze uit beitels 80mm en 50 mm 

naargelang het te leveren werk  

Opbouwzaaimachine leverbaar 

Sterke punten 

brede inzetbaarheid, diep of ondiep werken, vleugels 

snel monteerbaar, robuust chassis, leverbaar in 

werkbreedtes van 3 tot 5 meter gedragen en half-

gedragen 



  

CULTIVATOR LEMKEN Karat 9/400 K 

Fabrikant LEMKEN GmbH & Co. KG 

 

Werkbreedte [m] 4 

Aanbevolen rijsnelheid [km/u] 8 – 12 km/u 

Transportbreedte [m] 2,995 m 

Werkdiepte [cm] 10 – 28 cm 

Diepteregeling (wiel-drukrol) Via naloopwals 

Vrije hoogte [cm] 80 cm 

Aantal tanden/schijven 14 tanden /4 paar schijven 

Aantal rijen tanden/schijven 3 rijen tanden en 1 rij schijven 

Soort beveiliging Automatische obstakelbeveiliging en breekbout 

Vrije ruimte tussen tanden/schijven 

[cm] 
Tandafstand = 27 cm 

Type tanden/schijven Keuze uit 7 verschillende schaarvoeten 

Opbouw van de machine Via 3-puntsaanbouwbok in de hefinrichting 

Opties 
Verschillende naloopwalsen, randschijven, hydr. 

verstelbare diepteregeling, tastwielen… 

Gewicht zonder zaaimachine [kg] 2564 kg 

Benodigd vermogen zonder 

zaaimachine [pk] 
40 à 50 pk per m werkbreedte 

Speciale kenmerken/Opties Standaard uitgerust met een snelwisselsysteem voor 

de schaarvoeten 

Sterke punten 

Door het snelwisselsysteem kan de landbouwer de 

LEMKEN Karat 9 optimaal aanpassen aan de bewerking 

die hij wil uitvoeren. Er zijn schaarvoeten beschikbaar 

om zowel ondiep, middeldiep als diep te bewerken. 

Hierdoor is de Karat 9 zeer polyvalent inzetbaar zowel 

in bouwplannen met de ploeg als bouwplannen met 

NKG. 



  

CULTIVATOR Väderstad Cultus 300 

Fabrikant Väderstad 

 

Werkbreedte [m] 3m 

Aanbevolen rijsnelheid [km/u] 7 - 12 km/ u 

Transportbreedte [m] 2m99 

Werkdiepte [cm]  0 – 35cm 

Diepteregeling (wiel-drukrol) Hydraulisch via rol 

Vrije hoogte [cm] 85cm 

Aantal tanden/schijven 10 

Aantal rijen tanden/schijven 3 rijen tanden 

Soort beveiliging veerbeveiliging per tandarm met 450kg opbreekkracht 

Vrije ruimte tussen tanden/schijven 

[cm] 
90cm 

Type tanden/schijven 80mm beitels met ganzevoeten 

Opbouw van de machine 3-punts hefgedragen 

Opties Zaaimachine, andere type beitels, andere rol 

Gewicht zonder zaaimachine [kg] 1800 kg 

Benodigd vermogen zonder 

zaaimachine [pk] 
120 pk 

Speciale kenmerken/Opties Non-stop cultivator met grote bodemvrijheid voor alle 

soorten bodem voor een intensieve menging. 

Sterke punten 
2 jaar garantie, eenvoudige instelling, intensieve 

menging, grote keuze beitels en aandrukrollen 
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WOELER Kuhn EL162-DC301 

Fabrikant Kuhn 

 

Werkbreedte [m] 3.25m 

Aanbevolen rijsnelheid [km/u] 4-6 km/h 

Transportbreedte [m] 3.00m 

Werkdiepte [cm] 10 cm met frees , 35cm met de woeler 

Diepteregeling (wiel-drukrol) rol 

Vrije hoogte [cm] 80cm onder de woeler 

Aantal tanden/schijven 4 tanden 

Aantal rijen tanden/schijven 1 rij 

Soort beveiliging breekbout 

Vrije ruimte tussen tanden/schijven 

[cm] 
75cm 

Type tanden/schijven Punt 80 mm met 28 of 45cm vleugel 

Opbouw van de machine  

Opties Rol om solo te werken 

Gewicht zonder zaaimachine [kg] 1800kg in combinatie  

Benodigd vermogen zonder 

zaaimachine [pk] 
160 pk 

Speciale kenmerken/Opties Widia slijtdelen verkrijgbaar, packerrol , Kooirol 

Sterke punten Diepwoelen en zaaiklaar leggen in 1 werkgang 



  

WOELER VZDM 

Fabrikant Steeno 

 

Werkbreedte [m] 2m88 

Aanbevolen rijsnelheid [km/u] Afhankelijk van combinatie in 1 werkgang 

Transportbreedte [m] 2m99 

Werkdiepte [cm] +/- 35cm 

Diepteregeling (wiel-drukrol) / 

Vrije hoogte [cm] 90cm 

Aantal tanden/schijven 6  

Aantal rijen tanden/schijven 2 rijen 

Soort beveiliging Breekboutbeveiliging 

Vrije ruimte tussen tanden/schijven 

[cm] 
55cm 

Type tanden/schijven Michel tanden 

Opbouw van de machine Chassis met attachen op 2 rijen 

Opties 

Hydraulische/ Mechanische lift 

Lange of korte riesters 

Slijtdelen in carbuur 

Gewicht zonder zaaimachine [kg]    990kg 

Benodigd vermogen zonder 

zaaimachine [pk] 
130pk 

Speciale kenmerken/Opties De tanden kunnen in hoek versteld worden. 

Kunnen nog verder uit elkaar gemonteerd worden. 

Sterke punten 

tanden op 2 rijen, betere vlaklegging en minder 

verstoppingen. 

Eigen gewicht, als je zonder combinatie rijdt. 

Sterkte van het chassis. 



  

WOELER ZDF-U 

Fabrikant Steeno 

 

Werkbreedte [m] 2m60 

Aanbevolen rijsnelheid [km/u] 6km/u 

Transportbreedte [m] 2m71 

Werkdiepte [cm]  +/- 35 à 40cm 

Diepteregeling (wiel-drukrol) Kooirol of dieptewielen 

Vrije hoogte [cm] 87cm 

Aantal tanden/schijven 5 

Aantal rijen tanden/schijven 2 rijen 

Soort beveiliging Breekboutbeveiliging 

Vrije ruimte tussen tanden/schijven 

[cm] 
650 

Type tanden/schijven Gebogen tanden 

Opbouw van de machine Diepgronder chassis op 2 rijen 

Opties 

Kooirol of dieptewielen 

Diverse tanden met diverse scharen 

Slijtdelen opgelast 

Gewicht zonder zaaimachine [kg] 1450kg 

Benodigd vermogen zonder 

zaaimachine [pk] 
150pk 

Speciale kenmerken/Opties Keuzen uit verschillende tanden die passen in dezelfde 

attache. 

Slijtstuk is gebout op de tand en omkeerbaar. 

Sterke punten 

Sterkte van het chassis. 

Er kunnen 3 soorten tanden op gemonteerd worden. 

Verschillende breedtes van scharen mogelijk. 

Mogelijkheid tot opbouw schijfkouters die voor de tand 

lopen (grasland) 



  

SPITMACHINE Culter 3.0 + EKOMIX spitmachine 

Fabrikant Imants 

 

Werkbreedte [m] 2.5 

Aanbevolen rijsnelheid [km/u] 5,5 km/h 

Transportbreedte [m] 2.75 

Werkdiepte [cm]  12 – 15 cm 

Diepteregeling (wiel-drukrol) Aangedreven harkrol + hefinrichting trekker 

Vrije hoogte [cm] 35 cm 

Aantal tanden/schijven 24 Spitbladen en 6 Woeltanden 

Aantal rijen tanden/schijven 1 rij tanden en 6 rijen spitbladen 

Soort beveiliging Nokkenkoppeling + breekbout 

Vrije ruimte tussen tanden/schijven 

[cm] 
50 

Type tanden/schijven Rechte woelertanden en spitbladen 

Opbouw van de machine Woeler tanden – Spitas - Harkrol 

Opties Hefinrichting 

Gewicht zonder zaaimachine [kg]                          2000 

Benodigd vermogen zonder 

zaaimachine [pk] 
125 

Speciale kenmerken/Opties           Smalle rechte tanden van Voorzetwoeler 

Sterke punten Mengen van gewasresten en meststoffen 



 

SPITMACHINE 46WX300R80 

Fabrikant Imants 

 

Werkbreedte [m] 3 

Aanbevolen rijsnelheid [km/u] 6 

Transportbreedte [m] 3,30 

Werkdiepte [cm]  20 - 35 

Diepteregeling (wiel-drukrol) Dakringenrol + hefinrichting trekker 

Vrije hoogte [cm] 38 

Aantal tanden/schijven 24 Spitbladen + 5 Woeltanden 

Aantal rijen tanden/schijven 1 rij tanden, 6 rijen spitbladen 

Soort beveiliging Nokkenkoppeling + breekbout 

Vrije ruimte tussen tanden/schijven 

[cm] 
2 

Type tanden/schijven Rechte woelertanden en spitbladen 

Opbouw van de machine Woeler tanden – Spitas - Dakringenrol 

Opties Hefinrichting + drukregeling rol 

Gewicht zonder zaaimachine [kg] 2600 

Benodigd vermogen zonder 

zaaimachine [pk] 
150 

Speciale kenmerken/Opties Dakringrol en woelpoten geïntegreerd in spitmachine 

Sterke punten Mengen van gewasresten en meststoffen 


