DISCMASTER LOOFTREKKER

EEN NIEUWE REVOLUTIE IN HET TREKKEN VAN AARDAPPELLOOF

Zeer goede nauwkeurige werking
Geen blootgelegde aardappels, gesloten ruggen
Lichte machine, eenvoudig in gebruik
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DISCMASTER LOOFTREKKER
GESLOTEN RUGGEN
Via verende loofgeleiders draait de DiscMaster met behulp van invoertrommels het loof inclusief
een kleine hoeveelheid grond op een smalle rij die naar de trekschijven wordt geleid. Naast de
trekschijven zitten RVS glijsloﬀen gemonteerd die voorkomen dat de aardappelen uit de rug
worden getrokken. Zodra de stroom loof met grond de trekschijven verlaat wordt deze begeleid
naar de diabolo rollen die de grond vervolgens weer aandrukken. Het resultaat; goed bedekte
aardappelen en een stevige gesloten rug, welke bestand is tegen weersinvloeden.
LICHTE MACHINE, EENVOUDIG IN GEBRUIK
De Discmaster in een robuuste machine met een beperkt eigengewicht. De machine hangt
volledig in de heﬁnrichting van de trekker. Alle elementen zijn onafhankelijk verend opgehangen voor een perfecte bodemvolging. De verende loofgeleiders volgen de rug en zijn
middels één bout in alle richtingen te verstellen. De snelheid van de trekschijven is traploos
in te stellen vanuit de cabine en de werkdiepte middels een slinger achterop de machine.

GEGEVENS
Type

DM 150

DM 300

Werkbreedte

2x75 cm

4x 75 cm

Transportbreedte

2,0 mtr

3,0 mtr

Gewicht

900 kg

1715 kg

Slag heﬁnrichting element

34 cm

34 cm

Werkdiepte -5 t/m +5cm

-5 t/m +5 cm

-5 t/m +5 cm

Druk op diabolo rol

0-200 kg

0-200 kg

Minimale benodigde hydrauliek

180 bar - 50 ltr/min

180 bar - 80 ltr/min

Werkdiepte mech. Instelbaar per element

Standaard

Standaard

Kunststof diabolo-rol

2x

4x

LS hydrauliek met bedieningkast met;

Optie

Standaard

Automatisch openen van element bij terugdraaien

Standaard

Standaard

Heﬀen element d.m.v. trekkerventiel

Standaard

Standaard

Electr. hydr. uitheﬀen per element

Optie

Optie

Verende loofgeleiders

Standaard

Standaard

Rubberen geleide platen,

Standaard

Standaard

Breedte borden en LED verlichting

Standaard

Standaard

Schijfkouter voor afsnijden loof op aansluiting

Optie

Optie

Schijfkouter voor afwatering in rijspoor

Optie

Optie

- Toerental en draairichting
- Signaalgever bij stilstand invoertrommels

zodat er geen grond naast de rug komt

LAGE GEBRUIKSKOSTEN
Door het aardappelloof te trekken, kan minimaal 1 á 2 keer bespuiten/branden van het gewas
achterwege blijven. In veel gevallen is helemaal geen bespuiting meer nodig. Het moment
van groeistop van de aardappelen is veel exacter te bepalen, de moederknol sterft veel eerder
af en het afhardingsproces van de aardappel gaat sneller. Doordat de Discmaster een onderhoudsarme machine is, is vanaf ca. 40ha looftrekken voordeliger t.o.v. de traditionele manieren
van loofdoding.

VOORDELEN
Geen bloot gelegde aardappels
Perfect toedekken en aandrukken van de rug
Robuuste aandrijving rechtstreeks vanaf de trekkerhydrauliek
Eenvoudige doeltreﬀende diepteregeling
Gewas eerder rooibaar
Minder kans op rhizoctonia-besmetting

TIP!
ZIEN HOE DE
DISCMASTER 150
WERKT?
SCAN DE QR-CODE:

Groei van aardappelen stopt meteen

TIP!
ZIEN HOE DE
DISCMASTER 300
WERKT?
SCAN DE QR-CODE:

