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Model met 5 tanden
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De duurzame manier van rijenteelt. 

De New Holland SRC-schoffelmachines helpen onkruid te bestrijden, terwijl het verbruik van onkruidbestrijdingsmiddelen wordt 
verlaagd; dat maakt uw onderneming milieuvriendelijker en economisch duurzaam. De uit 14 modellen bestaande serie omvat 
varianten met 3 en 5 tanden, ideaal voor bieten, maïs of zonnebloemen, met een verstelbare rijenafstand van 4 tot 18 rijen. Deze zijn 
in afstemming op verschillende gewassen verstelbaar van 45 tot 75 cm, waardoor u de grootst mogelijke oppervlakte kunt cultiveren 
met de hoogste bedrijfssnelheden. Alle modellen zijn standaard hydraulisch inklapbaar. Rijbreedtes van 45-50 cm kunnen met 
machines met 3 tanden worden gecultiveerd en machines met 5 tanden leveren rijen uiteenlopend van 60-75 cm.

Model met 3 tanden

Vibrerende tanden
De gepatenteerde, vibrerende tanden penetreren de grond tot 
exact de vooraf bepaalde diepte. Dit biedt het agronomische 
voordeel dat de bodemlaag wordt verkruimeld, waardoor warmte 
en vocht beter in de bodem worden vastgehouden. Bovendien 
valt het onkruid uit elkaar en wordt naar het oppervlak gebracht, 
waar de bodem tot op de wortels wordt geschud, zodat het 
onkruid snel afsterft. De VCO-tand, standaard op modellen 
met 3 tanden, is ontworpen om nauwkeurig op zeer geringe 
diepte te werken en biedt een betere reiniging met minimale 
zijwaartse bodemuitwerping. Op de modellen met 5 tanden 
worden universele tanden aangebracht.

Stabiliserende schijf
De SRC schoffelmachine is uitgerust met een enkele 
stabiliserende schijf, met een optionele tweede op bredere 
machines, die zelfs op glooiend terrein en in bochten een 
zelfstuurfunctie bieden, terwijl een efficiënte werksnelheid 
wordt behouden.
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Bladbeschermers
De bladbeschermers beschermen de bladeren en wortels van 
het gewas en voorkomen dat onkruid, zaden en onbehandelde 
grond op de gewasrijen gegooid worden. De traploze, verstelbare 
schermen kunnen 9 cm versteld worden. 

Nauwkeurige diepteregeling
Elke individuele eenheid is een separate cultivator met eigen 
diepteregeling, die wordt ingesteld via een lekvrij diepteregelwiel 
met een diameter van 29 cm en een breedte van 10 cm. Deze 
constructie biedt een stabiele diepteregeling en kan tot 7 cm 
versteld worden. 

Vingerwieders
De optionele vingerwieders zijn uitgerust met individuele tanden 
waarmee de SRC inter-rij cultivator helemaal tot de rand van 
het gewas komt en ervoor zorgt dat al het onkruid in de buurt 
van de plant verwijderd wordt. Dit voorkomt dat het onkruid 
waardevolle voedingsstoffen uit het gecultiveerde gewas onttrekt. 
Machines met een rijafstand van 45-50 cm zijn uitgerust met een 
vingerwieder met een diameter van 290 mm, en machines met 
een afstand van 60-75 cm beschikken over een wieder met een 
grotere diameter van 370 mm. Een optionele na-eg achterop het 
parallellogram is eveneens verkrijgbaar.

Verstelbare rijbreedte
De rijafstand kan op elke eenheid eenvoudig aangepast worden 
via een enkele bout, met uitzondering van de modellen van 9 m 
die twee bouten hebben. Voor een verdere aanpassing kunnen 
de tanden ook zijwaarts versteld worden. 

Volgen van contouren
De parallellogramconstructie zorgt ervoor dat de scharen in 
alle ondergronden een constante werkdiepte houden, zelfs in 
ondergronden met variërende hellingshoeken. De constructie van 
de ophanging zorgt ervoor dat bewegingen in de lengterichting 
geabsorbeerd worden. De afbeelding aan de linkerkant toont de 
constructie van het grootste model van 9,9 m, en de afbeelding 
aan de rechterkant toont het systeem van de kleinere modellen 
van 3,7, 4,7 en 6,7 m.



O Optioneel     – Niet leverbaar
* Universele (32x10,5 mm) en VCO (32x12,5 mm) tanden zijn standaard uitgerust met 135 mm brede schoffels, vraag uw dealer naar de optionele 200 mm schoffel
** De specificatie van de smalle band is 24x8,00-14,5, de specificatie van de brede band is 23x10,5-12

Model SRC 6-45 SRC 6-50 SRC 12-45 SRC 12-50 SRC 18-45 SRC 18-50

Aantal rijen 6 6 12 12 18 18

Rijafstand (cm) 45 50 45 50 45 50

Aantal tanden 3 3 3 3 3 3

Type tanden* VCO VCO VCO VCO VCO VCO

Chassisbreedte (m) 3,7 3,7 6,7 6,7 9,9 9,9

Transportbreedte (m) 2,9 2,9 2,9 2,9 3 3

Stabiliserende schijven 1 1 2 2 2 2

Voorwielen – – – – Smal 
of breed**

Smal 
of breed**

Na-eg met lange vingers O O O O O O

Vingerwieder O O O O O O

Gewicht (kg) 645 645 1045 1045 2500 2500

Model SRC 4-60 SRC 4-75 SRC 6-60 SRC 6-75 SRC 8-60 SRC 8-75 SRC 12-75 SRC 16-60

Aantal rijen 4 4 6 6 8 8 12 16

Rijafstand (cm) 60 75 60 75 60 75 75 60

Aantal tanden 5 5 5 5 5 5 5 5

Type tanden* Universeel Universeel Universeel Universeel Universeel Universeel Universeel Universeel

Chassisbreedte (m) 3,7 3,7 4,7 4,7 6,7 6,7 9,9 9,9

Transportbreedte (m) 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3 3

Stabiliserende schijven 1 1 2 2 2 2 2 2

Voorwielen – – – – – – Smal 
of breed**

Smal 
of breed**

Na-eg met lange vingers O O O O O O O O

Vingerwieder O O O O O O O O

Gewicht (kg) 545 545 730 730 1050 1050 2150 2300

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is 
mogelijk dat de tekeningen en foto’s modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Gedrukt in Italië - 01/21 - TP01 - (Turijn) - 205004/NLO

BIJ UW DEALER

www.newholland.com
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