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Afstellen trekker
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Frontgewicht
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•	Hang voldoende frontgewichten aan de neus van de
trekker.

Vlakstelling
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• Stel de spitmachine vlak af met de hefstangen.
• Maak de hefstangen zo kort mogelijk.
• Zorg dat bandenspanning links en rechts gelijk is.

Voordeel: Met voldoende belasting blijft de trekker

• Stel de daalsnelheid van de hefinrichting traag in.

Voordeel: Door de spitmachine langzaam te laten
zakken, heb je de tijd om de aftakas soepel in te schakelen
en zakt de machine geleidelijk in de grond.

Voordeel: Links en rechts een gelijke werkdiepte en

tijdens transport en op de kopakker goed bestuurbaar.

Daalsnelheid

een ruime hefhoogte.
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Positieregeling
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Aftakastoerental

•	Stel de hefinrichting in op positieregeling. Doordat de
machine zichzelf voortbeweegt, functioneert de weer
standsregeling niet goed.

•	Gebruik, als de omstandigheden dat toelaten,
de 1.000E-toerenstand van de trekker.

Voordeel: De werkdiepte is overal gelijk, ook bij wis

1.000 toeren bij een beduidend lager motortoerental.
Daardoor kun je brandstof besparen.
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• Kies bij een schakelbak voor de juiste versnelling.
•	Kies bij een trekker met een cvt-transmissie voor een
mechanische verhouding tussen rijsnelheid en aftakas
toerental (manueel).
Voordeel: Een constante rijsnelheid mechanisch
gekoppeld aan het toerental, geeft het mooiste spitwerk.

Voordeel: Op de 1.000E-stand draait de aftakas

selende bodemomstandigheden.

Transmissie

Afstellen spitmachine

Lengte aftaktussenas
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•	Hang de machine (bij ingetrokken cilinder van de trek
ontlasting) boven de sloot op werkdiepte en controleer
of de aftaktussenas nog 2 tot 3 cm kan inschuiven.
Voordeel: Bij een te lange aftaktussenas bestaat het
risico dat de binnenbuis te ver in de buitenbuis schuift.
Daardoor kan schade ontstaan aan trekker of aandrijfkast.
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Rijsnelheid
•	Elk type spitmachine heeft een eigen geadviseerde
optimale werksnelheid.

Voordeel: De 48-serie is gebouwd voor een werk
snelheid van 7 km/h bij 1.000 toeren op de aftakas.
Deze combinatie geeft het mooiste spitbeeld.

Werkdiepte
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•	Controleer na 20 meter de werkdiepte van de machine
door een dunne stalen pen in de grond te steken tot
het punt waarop je weerstand voelt.
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Inzetten
• Laat de machine rijdend en met weinig toeren zakken.
• Schakel net voor het in de grond zakken de aftakas in.
• Voer rustig het toerental en snelheid op.

Uithalen

Topstang en trekontlasting
•	Maak de topstang zo lang dat de cilinder van de trek
ontlasting half uit is en begin het perceel met de hydrau
lische trekontlasting drukloos (ventiel in zweefstand).
Voordeel: Met de trekontlasting kun je de druk op de
achterste harkrol verminderen. Meer druk op de cilinder
betekent minder druk op de harkrol.
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Combinatie van zaaien of poten
•	Stel altijd eerst de werkdiepte van de spitmachine in en
daarna die van de zaaimachine.
•	Na wijzigen van de werkdiepte moet de afstelling van
de zaaimachine opnieuw worden gecontroleerd.

• Laat vlak voor het uithalen het toerental dalen.
• Schakel tijdens het heffen de aftakas uit.

Afbeeldingen met dit icoon linken naar een filmpje op internet dat u met uw smartp hone of tablet kunt bekijken. Download de AgriMedia app
voor een Android-toestel in de Google Play Store en voor een iPhone/iPad in de App Store. Zoek naar AgriMedia en installeer(eenmalig) de app.
Start de app, maak een foto van de afbeeldingop de poster en het filmpje verschijnt op uw toestel.
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