
De hooggeplaatste  
Vogelsang snijverdeler zorgt 
voor een optimale verdeling 
van de mest. De snijmessen 
zijn verwisselbaar. Ook is er 
een tussenkamer aanwezig, 
zodat vermengen van olie en 
mest wordt tegengegaan. 
Oerdegelijke soepele mest-
tuiten zorgen voor een     
keurige mestgift in de sleuf, 
ook op harde ondergrond.  
De mesttuit en afknijpslangen 
bestaan uit één gedeelte met 
een binnendiameter van 
60mm. Het afknijpen van de 
mesttuiten gebeurt met  
6 cilinders.  

De Exacta 10-serie is ver-
krijgbaar in 4 werkbreedtes:  
6 m, 6.8 m, 7.6 m en 8.4 m. 
De schijfafstand bedraagt  
20 cm. Optioneel kan de  
bemester met een 4-punts 
aankoppeling geleverd  
worden.  

Schuitemaker vervult een 
leidende rol in de ontwikke-
ling van mesttechniek. Om 
tegemoet te komen aan de 
wens naar een meer eenvou-
dige en lichtere bemester, is 
er een nieuw type Exacta 
bemester ontwikkeld. Deze 
degelijke graslandbemester 
is ontwikkeld met het oog op 
de wat lichtere getrokken 
tanks.   

Bij de ontwikkeling van de 
Exacta 10-serie bemester is 
een groot aantal               
praktijkervaringen verwerkt 
zoals men deze kent van de 
Exacta 100- en 1000-serie 
die gebouwd wordt voor de 
zelfrijders en grote tanks. De 
Exacta 10-serie heeft dezelf-
de robuuste lagerconstructie 
wat voor zeer hoge stabiliteit 
zorgt net als bij de Exacta 
100- en 1000-serie            
bemester. Ver uit elkaar ge-
plaatste lagers met een    
unieke Schuitemaker                    
lagerafdichting met nylon 

schijf sluiten het indringen 
van mest in de lagering uit.  
De Exacta 10-serie heeft 
geen automatische      
vetsmering zoals standaard 
bij de 100- en 1000-serie. De 
“scherpe schijf met bol  
deksel” waardoor de schijf 
nooit te ver de grond in zakt, 
is ook gehandhaafd.  

Het zwaartepunt van de 
Exacta 10-serie bemester ligt 
kort achter de hoofdbalk 
waardoor een relatief lage 
hefcapaciteit benodigd is.  
De elementen zijn opge-
hangen middels een veer-
constructie. Ieder element 
wordt met één veer op druk 
gehouden, zodat er bodem-
aanpassing is over de  
volledige breedte. Afhankelijk 
van de grondsoort kunnen de 
veren van de veerconstructie 
in 3 standen worden inge-
steld. Verder wordt iedere 
schijf apart voorzien van 
mestaanvoer vanuit de  
verdeler.  
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Als u meer informatie over het product wilt ontvangen,  

kunt u contact opnemen met  dhr. H. Wilmink,            

Productspecialist bij Schuitemaker. 

M.: +31 (0) 6 2043 6603                                               

@: H.Wilmink@sr-schuitemaker.nl 

 

Indien u meer fotomateriaal wilt ontvangen, neemt u   

contact op met Anne Wilmink 

 

Blijf ons volgen via de website, Facebook en YouTube. 

https://www.facebook.com/srschuitemaker
https://www.youtube.com/user/SchuitemakerTV

