
zijn doorboord voor een  

bandendrukregelsysteem. De 

wagen is tevens voorzien van 

een hydraulisch voorbord, 

K80 kogel en een K50.  

Schuitemaker staat al jaren 

bekend om zijn dubbeldoel-

wagen, de Rapide.           

Een dubbeldoelwagen die 

vanwege zijn kwaliteit en 

prestaties tot de absolute top 

van de markt behoort. Door 

naar onze klanten te luiste-

ren, blijven wij vernieuwen.  

Schuitemaker heeft een 

nieuw type dubbeldoelwagen 

aan haar productfolio toege-

voegd, namelijk de  

Rapide 7200 met een totaal 

inhoud van 42m³ DIN. Te-

vens is het chassis standaard 

voorbereid om te dienen als 

buffervat voor bandendruk-

regelsysteem. Het voordeel 

van de grotere banden (tot 

162 cm) en bandendrukregel-

systeem is het behoud van 

de bodemstructuur door min-

der bodemdruk!  

De vermindering van bodem-

druk is belangrijk tijdens nat-

te en modderige omstandig-

heden gedurende de maïs-

oogst, maar ook op grasland.  

Deze nieuwe dubbeldoelwa-

gen, de Rapide 7200 wordt 

zowel met als zonder doseer-

walsen geleverd. De wagen 

wordt standaard geleverd op 

banden BKT 750/60 R26,5 

FL630 Super. Deze band is 

157.4 cm hoog. Optioneel 

zijn verschillende maten en 

merken banden leverbaar tot 

de maximale diameter van 

162 cm bij een breedte van 

max 80 cm.                                 

Verder is de Rapide 7200 

standaard uitgerust met een 

30 tons hydraulisch geveerd, 

elektrisch gestuurd tandem 

waarvan de assen standaard  
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Dit persbericht is uitgebracht door Schuitemaker. Het 

doel van deze uitgave is om u te informeren over nieuws-

feiten en activiteiten van Schuitemaker. 

 

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 con-

tact op op met Anne Wilmink 

 

Blijf ons volgen via de website, Facebook en YouTube. 

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

