Type FA-WM en FA-WH

Frezen - Aardappels poten - Ruggen vormen
Alles in één werkgang!
De Baselier frees/pootcombinatie met rugvormer heeft inmiddels zijn kunnen getoond onder
verschillende bodem omstandigheden waarbij zowel lichte als zwaardere grond geen enkel
probleem vormen. De basis wordt gevormd door een Baselier Compactfrees die al vele jaren
wordt gebruikt als frontfrees. Op de frees is een aardappel pootmachine geplaatst gevolgd
door de wel bekende Baselier aanaardkap met Long Mountain verlengplaten. Overigens zijn
meerdere merken gedragen pootmachines geschikt voor montage op deze frees.
Het grote voordeel bij deze combinatie is dat alles in één werkgang uitgevoerd wordt, dus
frezen, poten en ruggen vormen. Nadien ruggen frezen is dan ook niet meer nodig wat u
tijd én geld bespaart!
Doordat de grond die over de volle breedte wordt losgewerkt nadien niet meer bereden wordt
ontstaat in de gehele rug een gelijkmatige structuur van de grond. De aanaardkap heeft zo
ruim voldoende grond tot zijn beschikking om indien gewenst grote en vaste ruggen te
vormen tot maximaal zo’n 100 cm omtrek.
Gekenmerkt door zijn eenvoud zult u merken dat de Baselier frees/pootcombinatie een flinke
stap vooruit is in de weg naar kostenbesparing!
Bekijk diverse filmpjes op you tube en zoek op “Baselier frees poot combinatie”

Specificaties:









Werkbreedte 3 meter, 4 rijen poten op 75 cm rijafstand
Compactfrees, 100 haken in wildverband geplaatst
Bunker inhoud ruim 2500 kg
Mechanisch en hydraulisch aangedreven leverbaar
Freesdiepte hydraulisch verstelbaar
Pootdiepte centraal verstelbaar
Hydraulische drukverstelling op de aanaardkap
Diverse opties mogelijk
Negen wielen verdeeld over de volle
werkbreedte zorgen voor een stabiele
en constante werkdiepte

De pootdiepte is centraal instelbaar
De pootaardappel wordt
mooi in het midden gelegd

De voordelen op een rij:






In één werkgang frezen, poten en ruggen vormen
Besparing van een werkgang en zodoende een aanzienlijke besparing van tijd en geld
Na het frezen wordt de grond niet meer bereden, behoud van gelijke bodemstructuur in alle ruggen
Compact achter de trekker geplaatst
Eenvoudige bediening

Uw dealer:

Bronkhorststraat 5,
4651 SZ Steenbergen, Nederland
Tel. +31-167-564464
Fax +31-167-564998
info@baselier.com
www.baselier.com
BASELIER heeft het recht om tussentijdse wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde aan te passen.
Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend.
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