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Wat is er te zien?  
Steketee rijenspuit

Met de Steketee rijenspuit hoeft niet meer het hele veld gespoten te worden 
maar kan volstaan worden met een strook van ca. 15 cm. De Steketee rijenspuit 
is uitgerust met dubbele sleepvoeten en heeft 2 doppen per rij. Er zijn werk-
breedtes leverbaar tot 12 meter. 
Om de rijenspuit in te kunnen zetten zijn de bieten met behulp van RTK-GPS 
gezaaid. De onkruidbestrijding tussen de rijen wordt uitgevoerd met schof-
feltechniek. 

Frontscho�els: HAK en Monosem Supercrop

Zowel de HAK als de Monosem Supercrop zijn frontscho�els met een vast 
frame. Beide machines hebben een werkbreedte van 6 meter.
De HAK scho�elmessen zijn vervaardigd uit slijtvast staal met een snijhoek van 
60°. Hierdoor wordt het onkruid afgesneden en treedt geen rugvorming op. 
De Monosem Supercrop is uitgerust met trilscho�elstellen bestaande uit een 
verende tand en een scho�elelement. Dit systeem is vooral geschikt voor 
zwaardere gronden. 
Beide scho�elsystemen worden ingezet met behulp van RTK-GPS besturing.

Steketee scho�elmachine 12 rijig met egjes

Loonbedrijf Damoiseaux uit Schinnen heeft deze 12 rijige Steketee scho�elma-
chine in gebruik. De machine bestaat uit een draagbalk met scho�elelementen 
met daarachter een serie egjes gemonteerd. Door deze eigen aanpassing van 
Loonbedrijf Damoiseux  wordt het onkruid bovenop gelegd zodat het beter uit 
kan drogen.

Eggen: Tre�er wiedeg en Einböck Aerostar wiedeg

Bij de Tre�er wiedeg kan de druk op de tanden vanuit de tractor hydraulisch 
ingesteld worden. De druk blijft daarmee de gehele veerweg gelijk. Dit maakt 
de Tre�er wiedeg uniek en uitermate geschikt voor ruggenteelt.
De Einböck wiedeg bestaat uit 6 velden van 1.5 meter. De tanden zijn 450 mm 
lang en 7 mm dik. De agressiviteit kan hydraulisch ingesteld worden. De 
Einböck wiedeg is gebruikt om RTK-GPS gestuurd te eggen in zomergerst.

Steketee IC Cultivator

De Steketee IC Cultivator is een intrarijwieder die werkt met cameratechniek. 
Door het invoeren van de rij- en plantafstand en de grootte van de planten kan 
bepaald worden of een van de 4 camera ‘s een afwijkende plant ziet. Deze 
wordt afgescho�eld door de twee messen aan ieder scho�elelement. De mini-
male plantafstand is 6 cm en de gemiddelde rijsnelheid 3.5 km/uur.

Robovator Scho�elmachine
De Robovator is een cameragestuurde scho�elmachine. 
Elke regel heeft een aparte camera die het onkruid onderscheid van het gewas.
Achterop gemonteerde scho�els gaan razendsnel om het gewas heen en weer 
om het onkruid te verwijderen.

Alle machines worden toegelicht door Richard Korver, DLV Plant

Voor meer informatie:
Sjef Crijns  DLV Plant  06-53310381

Bekijk ook eens de �lmpjes van eerdere demo’s op YouTube:
http://www.youtube.com/user/PNWMechOnkruidZL
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