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SCARIFLEX MAX R6D2S3:
Een multifunctionele oplossing die 

weideeg en -regenerator 
combineert volgens de behoeftenNIEUWS

De prioriteit van het Belgische bedrijf JOSKIN is in de eerste plaats zijn producten aan de behoeften van de 
landbouwers aan te passen. Daarom biedt 's werelds grootste fabrikant van machines voor het verspreiden van 
dierlijke mest en van landbouwaanhangwagens een nieuw model van beluchter aan die 2 functies in één machine 
combineert.

•  Het principe: 
 De nieuwe SCARIFLEX MAX is uitgerust met 7 rijen van 3 verschillende werktuigen, waarvan de werkdiepte 

onafhankelijk ingesteld kan worden volgens de gevraagde werkzaamheden. Om de weide te regenereren, is 
hij van agressievere tanden voorzien die dieper zullen werken. Bovendien kunnen de niet-nodige werktuigen 
opgeheven worden dankzij de onafhankelijke instellingen.

•  Functies:
 1. Nivellering, verspeiding van koemest:
 - Een rij harde schrapers op veren maakt  

 het mogelijk om molshopen en stapels  
 uitwerpselen te verspreiden om zo het  
 terrein vlak te maken en te nivelleren.

 - De tweede rij sleepschrapers op  
 half-soepele bladen zorgt voor de  
 verspreiding van koemest, molshopen  
 en stapels stalmest.

 - Door de koemest te verspreiden, zullen  
 zijn bemestingselementen verdeeld  
 worden en zullen de weideresten  
 voorkomen worden.

  Hij zorgt ook voor een vermindering van  
 de overlevingskansen van de parasieten  
 tijdens de winter.

Vooraanzicht met schrapers
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 2. Regeneratie:
 - 2 rijen veertanden (gelijk aan die van  

 de RENOVA) zullen agressief werken  
 door te verticuteren om zo het groeien  
 en de opbrengst van de weide te bevor- 
 deren.

 - Dit zorgt dus voor de regeneratie en  
 beluchting van de weiden na de winter.

      3. Bewerking van het oppervlak:
     - 3 rijen triltanden aan de achterzijde  

 zullen, net zoals op de SCARIFLEX, de  
 mogelijke mossen en onkruiden uit het  
 terrein halen.

      Ze zullen het gras oppervlakkig omploe- 
 gen: perfect voor een regelmatig onder- 
 houd van de weiden.

Dit onontbeerlijke werktuig is nodig bij alle 
seizoenen: vóór en na de winter om de 
weiden te regenereren en door het hele jaar 
om de weiden te beluchten en onderhouden.

Zijaanzicht Bovenaanzicht Type 600 720

Gewicht ±1.200 kg 
(met optie "schrapers")

±1.420 kg 
(met optie "schrapers")

SCARIFLEX MAX R6D2S3
1 x sleepschrapers (60 cm) 

op half-soepele bladen
2 x beitels

3 x flexibele tanden

Ref. 4812 4813

Schrapers op veertanden aan de voorzijde Ref. 1905 1906

Eenvoudige instellingen

Veertanden

Niet contractuele data die kunnen evolueren

1,8 + 2,4 + 1,8 2,4 + 2,4 + 2,4
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