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Demonstratie, machines in werking:
• Mulcher
• Eco ploeg
• Precisiecultivator
• Schijveneg
• Frees
• Directzaaimachine
• Compostkeerder
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Speciale richtlijnen voor een veilige demo:

• Draag altijd uw mondmasker

• Was en/of ontsmet je handen

• Houd 1,5 meter afstand van anderen

• Kom niet naar de demo als je last hebt van    
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
  keelpijn, lichte hoest en/of koorts (tot 38°C)

• Volg de instructies ter plaatse
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COMPOSTKEERDER

Constructeur:  Ménart
3300 SP
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Technische kenmerken

• Indicatief vermogen trekker => 90 hp
• Max breedte van de ril => 3.4 m
• Tunnel hoogte => 1.7 m
• Max hoogte van de compostril - tunnel verhoogd => 2.2 m
• Indicatieve capaciteit => 1100 m3/h

ECO PLOEG

Constructeur: Koeckhoven.net 
[ Mulchers en eco ploegen in de NKG uitvoering ]
Typische kenmerken
Door in de juiste diepte te werken, geeft dit volgende voordelen:

• Er kan op de juiste diepte gezaaid worden in de vaste grond, daar waar 
het vocht en de wortelkanalen zijn!

• De juiste diepte wordt bewerkt naar 100% zwarte grond en daardoor geen 
of minder onkruiddruk die het nieuwe zaadje belemmert te groeien! 
Ook kan er beter en sneller geschoffeld en wied eggen in de schone grond!

• De juiste diepte zorgt ervoor dat de voeding, organische stof en mest 
onmiddellijk beschikbaar komt bij het nieuwe plantje!

ILVO



DOORZAAIMACHINE

Constructeur:  SKY Agriculture
Sky Easydrill
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Typische kenmerken

• Deze zaaimachine heeft een werkbreedte van 4 meter en heeft 3 aparte 
zaadtanks. Deze zaadtanks kunnen elk apart van elkaar worden ingesteld om 
elk product aan een aparte dosering te laten zaaien.

• De machine kan zowel worden gebruikt voor ploegloos zaaien, directzaai, 
zaaien door groenbemesters, het zaaien van mengteelten en gras doorzaaien.

• De eerste wielen van de zaaielementen dienen voor de dieptebepaling van de 
zaaischijf, daarna volgt de zaaischijf en vervolgens komt het aandrukwiel.

• De zaaischijven kunnen worden ingesteld tot 250 kg druk per zaaischijf, dit 
om in droge en harde omstandigheden 
ook te kunnen zaaien.

• Verder kan er via de 3 zaadtanks ook 
aan 2 verschillende dieptes gereden 
worden (bv: bonen aan 8 cm diepte 
en granen aan 2 cm diepte) in één 
werkgang.

MULCHER

Constructeur: Koeckhoven.net 
[ Mulchers en eco ploegen in de NKG uitvoering ]
Typische kenmerken

Bij Solo rijden:
Verkorten van de groenbemester, maar wel de strucktuur behouden 
(niet vermoezen)
• De bodem blijft vast waardoor later beter op de grond gereden kan 

worden, geen sponsgrond!
• Geen verstoring van het bodemleven.

In combinatie met de eco ploeg:
• Samurai messen verkort de 

groenbemester minimaal, zodat de eco 
ploeg het 100% zwart gaat maken.
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FREES

Constructeur:  KUHN 
3m: type: EL 162-300
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PRECISIECULTIVATOR

Constructeur: TREFFLER - TF
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SCHIJVENEG

Constructeur: STEENO 
Disco P-SPH 24 300RJB
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Standaarduitvoering:
• halfgedragen uitvoeringen
• Draaiende driepuntophanging cat 3 
• Chassis: 30Ox3OOx10 mm
• Schijven Chassis: 10Ox1OOx8 mm + 150x100x8
• 2 rijen concave schijven dia 620/6
• Afstand tussen de schijven 250 mm 
• Afstand tussen de 2 balken 1,10 m
• Hydraulische Diepte regeling - hydraulische compensatie
• Onafhankelijk (per paar) non-stop systeem d.m.v. amortiseurs uit 

polyrethaan Strathane Ø 50 mm
• Dubbele palliers, gesloten conische lagers - 4 dichtingen
• Inklapbare bewegende grondniveleerplaat links 
• Wielas Ø 80 met amortiseur en hydraulische remmen
• Wielen 385-65R22,5 bij 4,5 m en 500/50R22,5 bij 6m
• Verlichting en signalisatie / eenheidsteller 

PRECISIECULTIVATOR

Constructeur: TREFFLER - TGA 
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