
2022

SC
H

M
O

TZ
ER

 H
ac

kt
ec

hn
ik

 2
02

2

SCHMOTZER Hacktechnik Geldig vanaf 01.01.2022

SCHMOTZER Hacktechnik GmbH & Co. KG

+49 (0) 9841 - 920
info@schmotzer-ht.de
www.schmotzer-ht.de

Rothenburger Str. 45
91438 Bad Windsheim
Duitsland

Onze partners adviseren u graag

Samen sterk. 
Samen onverslaanbaar.
SCHMOTZER Hacktechnik is een 
onderneming van de AMAZONE groep.

AMAZONEN-WERKE  H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

www.amazone.de

Schoffeltechniek



Welkom bij SCHMOTZER.
Welkom bij de uitvinder van de schoffelmachine.

Ooit waren we pioniers met ons idee om een 
schoffelmachine te gebruiken voor de  
onkruidbestrijding. Met de uitvinding van de 
veldspuit is de schoffeltechnologie in de  
schaduw komen te staan.

Tegenwoordig richt de kritiek van de  
samenleving en de politiek zich meer en meer op 
chemische producten en zet zij de boeren onder 
toenemende druk om alternatieven te vinden. 
Ook uit akkerbouwkundig oogpunt is het  
omdenken vanwege de toenemende  
resistentieproblemen bij onkruid steeds  
belangrijker. 

Vandaag de dag hebben we meer dan ooit de  
uitdagingen van de branche begrepen en  
hebben we onze producten dienovereenkomstig 
geperfectioneerd.

Of het nu gaat om biologische of conventionele 
landbouw – SCHMOTZER heeft de juiste  
oplossing!

De samenwerking met AMAZONE geeft ons een 
extra impuls. Zo kunnen wij u nieuwe technische 
impulsen, unieke uitrustingsmogelijkheden en 
nog efficiëntere oplossingen voor u mogelijk 
maken. 

Notities

Ook hier: 

www.schmotzer-ht.de

"Toen, zoals nu, het origineel."

Onder dit motto starten we samen met u ons 
100-jarig jubileum. Wij vieren in 2022 samen 
met u de in 1922 door SCHMOTZER uitgevonden 
schoffeltechniek.

Wij kijken met name uit, na de laatste twee 
buitengewone seizoenen, naar de constructieve 
ontmoetingen met u op beurzen, velddagen, 
demonstraties en ons 100-jarig jubileum!
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Waarom schoffelen?

Voordelen van mechanische onkruidbestrijding

Ecologische verantwoordelijkheid

• Verwijdering van resistent probleemonkruid 
of nakomelingen, bijv. duist en windhalm

• Naleving van officiële reglementeringen

• Wegvallen van belangrijke herbicide

• Verzekeren van een optimale groei door  
gereduceerd gebruik van chemicaliën en 
werkzame stoffen

• Klimaatvriendelijkheid

• Verduurzaming van de landbouw

Reduceren van gewasbeschermingsmiddelen

• momenteel tot 75% middelenbesparing in 
de conventionele landbouw

• Bescherming tegen gras- en kruidresistentie

Grondverzorging

• Het openbreken van korsten na sterke  
regenval bevordert de verluchting en de 
wortelgroei

• Schoffelen remt erosie en zorgt voor betere 
wateropname

• Mobilisatie van voedingsstoffen door hogere 
activiteit van de micro-organismen

• Doelgerichte bevordering van mineralisatie 
resp. voedingsstoffen

• Voorzichtige bewerking van het grondli-
chaam

• Conform de wetgeving inwerken van minera-
le meststoffen en organisch mestmateriaal

Plantenverzorging

• Waterbesparing in de bodem door het door-
breken van de capillariteit  

• doelgericht mechanisch verwijderen van  
onkruid en grassen

• Verwijdering van probleemonkruid of door-
groei – ook bijj resistente onkruiden en gras-
sen zoals duist, gierst of windhalm

• Bevordering van de wortelgroei door losse en 
vochtige bodem 

• Vermijding van groeistress en bladschade 
door het gebruik van herbiciden, bijv. bladne-
crose bij bieten

• Bestrijding van weersafhankelijk laat onkruid 
en restonkruid 

• Optimaal verdrogen van het onkruid op het 
grondoppervlak



Tegen het gebruik van een schof-
felmes kunnen onkruid en grassen 
geen resistentie ontwikkelen.
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Wat is belangrijk?

Optimale voorwaarden voor het schoffelen

Techniek

• Smalle mesborst daar het ophoopeffect van 
het schoffelwerktuig niet te groot mag zijn, 
dat maakt ook een hoge rijsnelheid mogelijk

• Blootleggen van het onkruid dankzij het  
vibro-effect – deze licht verende elementen 
maken een vlakkere en exactere dieptegelei-
ding mogelijk, met betere kruimelvorming en 
onkruidregeling

Weersomstandigheden

• Om te voorkomen dat het geschoffelde  
onkruid weer groeit, is het aan te raden om 
alleen te schoffelen als er geen regen wordt 
verwacht

Gebruik

• Bij het schoffelen steeds de zaaidiepte van 
het zaad in acht nemen

• Slapende onkruidzaden mogen niet tot kie-
men worden geanimeerd

• Ondiep, wortel- en capillairwatervriendelijk 
en gelijkmatig schoffelen

• Zo diep als nodig, zo vlak mogelijk: 2-3 cm

Watervoorziening van de planten 
bij verkeerde en juiste werkdiepte
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De SCHMOTZER schoffelmachine

Toen, zoals nu, het origineel.

Elke SCHMOTZER machine is het resultaat van 
passie, lange ervaring en precisie. We hebben 
de schoffelmachine niet alleen uitgevonden, we 
hebben hem ook voortdurend verder ontwikkeld.

Gebaseerd op uitgebreide kennis en vinding-
rijkheid staan onze producten al decennia lang  
garant voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid, 
hoge flexibiliteit en maximale precisie.

Met bijna 100 jaar ervaring biedt SCHMOTZER 
oplossingen die geschikt zijn voor de verzorging 
van een breed scala aan producten zoals granen, 
bieten, maïs, groenten en speciale gewassen,  
wereldwijd onder de meest uiteenlopende  
bodemgesteldheden en klimaatomstandigheden.

Elk product wordt door ons in Bad Windsheim  
individueel en met maximale precisie en optimale 
materiaalkwaliteit gemaakt.

Elke machine is uniek en speciaal afgestemd op 
de behoeften van de klant.

1922

Flexibiliteit, precisie en kostenbesparing

Vandaag de dag is een SCHMOTZER schoffelma-
chine een waar multitalent. Dankzij de modulair 
ontwikkelde componenten kan elke nieuwe ma-
chine worden geconfigureerd volgens de wensen 
van de klant en dankzij de optimale verlichting 
werkt onze schoffelmachine net zo betrouwbaar 
's nachts als overdag.

Speciale onderhoudsvrije lagers en kunststof 
glijlagers met een 8 keer langere levensduur en 
lichtere componenten zijn slechts enkele voorbe-
elden die er ook voor zorgen dat de slijtagekosten 
binnen de perken blijven.

Bij ons kunt u intelligente oplossingen ver-
wachten, die onder andere het bedelven van de 
nuttige planten of een exacte diepteregeling, 
dankzij het sterparallellogram, een vanzelfspre-
kendheid maken. En ook het spoor houden kan de  
SCHMOTZER-machine vandaag de dag zelf, als u 
dat wenst.
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Technische mogelijkheden

Rijsnelheden tot 15 km/h

Rijbreedte vanaf 12,5 cm

Werkbreedten tot 9 m voor hoge capaciteit

Systemen voor front-, tussenas- en achtermontage

Voor elk gewas de juiste oplossing

Hydraulisch uitheffen van de parallellogrammen

Veel variatiemogelijkheden met verschillende schoffelwerktuigen

Schoffelen tussen de rijen met instelbare vingerwieders

Altijd de gewenste schoffeldiepte met vibroveer en mes

Verschillende spoor geleidingssystemen met parallel verschuifframe

En veel meer ...

2022
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Venterra 2K
De noviteit voor grote slagkracht, capaciteit en flexibiliteit
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Nieuw bij SCHMOTZER

Maximale hefhoogte 

voor het werken in hoge gewassen

Gemaximaliseerde bodemvrijheid 

voor het werken ook in zeer late plantopstanden

Frame-opbouw op twee niveaus 

Dankzij de overlapping van de 2 frames zijn verschillende 

rijbreedten met slechts één frame mogelijk

Ultrastabiel frameconcept 

voor alle bodemsoorten, maximale belasting en hoge 

werksnelheden
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Venterra 2K

SCHMOTZER noviteit: de universele machine voor 
grote slagkracht, capaciteit en flexibiliteit

De Venterra combineert een unieke doorgang 
met een maximale hefhoogte van het parallel-
logram tot 50 cm en creëert zo nieuwe mogelij-
kheden voor de mechanische onkruidbestrijding 
ook in een zeer laat stadium. Zo is bij gewassen 
met een groeihoogte tot 1 m ook bij het inrij-
den in de wendakker dankzij het samenspel met  
Section Control schoffelen zonder beschadiging 
mogelijk. 

Nieuw frameprofiel 
Het nieuwe Venterra-profiel is voor wat betreft 
de framestabiliteit veranderd. Bij de constructie 
van het nieuwe Venterra-frame is bijzondere aan-
dacht aan de stabiliteit gegeven. De framecons-
tructie is in twee niveaus uitgevoerd waarbij deze 
elkaar overlappen. Daardoor is het mogelijk dat 
één frame alle rijbreedten afdekt. Bovendien is 
een eenvoudige klemming van de parallellogram-
men gerealiseerd. 

Frame
De compacte constructie van de Venterra vermin-
dert de benodigde frontballast van de trekker. De 
afstand van de achterste parallellogrammen tot 
de trekstang is verder gereduceerd.

 

Maximale framedoorgang
Voor de Venterra is het combiparallellogram 
in hogere uitvoering ontwikkeld. Samen met 
het nieuwe frame kan een doorgang tot maxi-
maal een meter worden bereikt. Dit verlengt de  
gebruiksduur en dus de machinebenutting.  Laat 
schoffelen in hoge gewassen kan daardoor late 
onkruidontwikkeling bestrijden. 

Section Control (SC)
Nieuwe maatstaven worden gesteld binnen de 
schoffeltechniek door de uithefhoogte tot wel 50 
cm. De kracht van het systeem komt tot uiting op 
de wendakker bij het zonder beschadiging schof-
felen van gevoelige gewassen of hoge planten. 

Werktuigcombinaties
Ook bij de Venterra zijn de typische werktuigop-
ties zoals bladbeschermingsrollen, vingerwie-
ders, aanaarders, eggen enz. leverbaar. Met de 
GreenDrill en rijenbespuiting kan deze serie ook 
worden uitgerust. 
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Machinetype 6x75 cm 8x75 cm 9x75 cm 12x45 cm 12x50 cm

Parallellogrammen

Venterra 2K combiparallellogram Large KPP-L SC

Venterra 2K combiparallellogram Medium KPP-M SC

Venterra 2K combiparallellogram Medium KPP-M

Toebehoren

Bediening sectie controle ISOBUS

Benodigde oliehoeveelheid sectie controle per 
KPP-L SC

6 l/min

Benodigde oliehoeveelheid camerabesturing ca. 15 l/min

Aantal EW-hydrauliekventielen met drukloze retour 2

Aantal DW-hydrauliekventielen 1

Gewicht Venterra 2K * 1340 kg 1460 kg 1530 kg 1560 kg 1560 kg 

Benodigd vermogen Vanaf 80 pk

Transportbreedte 2,95 m

* Basisuitrusting met AV 5 en KPP-M

Technische gegevens
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SCHMOTZER Select
De individuele oplossing voor elk gewas en elk bedrijf
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Nauwkeurig rijden op hellingen zonder  
tractorverplaatsing
Ons SCHMOTZER-parallelverschuifframe vermindert zijwaartse krachten tot 
een minimum. Met een verschuifafstand van 640 mm zijn hellingen geen enkel 
probleem meer.

Met SCHMOTZER

5 stappen vooruit ...

Onderhoudsvrije lagering is standaard
Scharnieren en lageringen van SCHMOTZER-schoffelmachines zijn standaard 
onderhoudsvrij. Bespaar de tijd en het geld voor lastige onderhoudswerk-
zaamheden.

Messen vervangen in enkele minuten
Met het geschroefde SCHMOTZER-Rapido-snelwisselsysteem behoort het 
tijdrovende vervangen van versleten messen tot het verleden.

De beste werkresultaten op ruige bodem
Bij SCHMOTZER-machines bevinden de nalopende werktuigen zich op een 
separaat gestuurd parallellogram en maken zo een directe aanpassing op de 
bodem mogelijk in elke situatie.

Geen opbrengstverlies als gevolg van sterke  
bodemverdichting
SCHMOTZER schoffelmachines kenmerken zich door een bijzonder lichte 
constructie. Zo weegt een machine met 8 rijen en 75 cm rijafstand, ondanks 
het verschuifframe, bij ons minder dan 1.400 kg.
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Frame

Voor elke werkbreedte de passende oplossing

Framevarianten

SCHMOTZER schoffelmachines zijn star en klap-
baar leverbaar. Een eenvoudige en snelle variant 
voor schoffelmachines tot 9 m is hydraulisch  
verticaal klappen. Hierbij worden de buitenste 
segmenten verticaal naar boven geklapt. Het 
voordeel van deze variant is dat de schoffelele-
menten nog steeds horizontaal zijn gepositio-
neerd, zelfs in ingeklapte positie. Het klappen 
wordt met een dubbelwerkende hydraulische 
hydrauliekventiel gerealiseerd. Bij werkbreedten 
van 9 m kan de schoffelmachine ook als 6 m werk-
tuig worden gebruikt, omdat deze werkbreedte is 
uitgerust met een dubbele klapping. Dit is zo een 
optimale oplossing voor loonwerkers, omdat de 
schoffelbreedte altijd moet worden aangepast 
aan de zaaibreedte en rijbreedte. 

De spanversteviging of het optionele dubbele 
frame voorkomen een radiale beweging van de 
buitenste segmenten van het machineframe bij 
grotere werkbreedten en/of hogere snelheden. 
De spanversteviging en de transportbok zijn 
standaard bij elke schoffelmachine vanaf 4,50 m 
aanwezig. In combinatie met bijvoorbeeld een  
rijenbespuiting en/of werkbreedtes van 9 m 
wordt ook een dubbele frame aanbevolen om de 
precisie ook bij een grote capaciteit te verhogen 
tot het maximale.

• Hoog profile voor maximale stevig-

heid en flexibiliteit bij gelijktijdig een 

laag machinegewicht

• Eenvoudige rijverstelling door een 

machineframe met twee flensniveaus

• Bekend en robuust uit massief 

materiaal

• Geen vermoeiingsverschijnselen in 

het machineframe

• Extra stabiliteit door hoog profiel in 

het middensegment van hydraulisch 

klapbaar machineframe en op starre 

frames met een werkbreedte van  

5 m en meer

Typisch SCHMOTZER

Normaal profiel

80 mm

105 mm

70 mm

70 mm

Hoog profiel
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Dankzij betrouwbare besturingssystemen werken steeds meer schoffelmachines aan de achterkant. 
Toch levert SCHMOTZER ook nog steeds de praktische aanbouwvarianten voor front- en tussena-
saanbouw. Naast deze afzonderlijke aanbouwvarianten bestaat bovendien de mogelijkheid van fron-
taanbouw en achteraanbouwcombinaties. De machine kan zowel achter door middel van camerabe-
sturing worden gebruikt, als in de frontaanbouw voor speciale eisen. De rijbreedte is niet van belang 
voor de keuze van de aanbouwvariant, de doorslaggevende factor is veeleer de verwachte totale  
hectarecapaciteit.

Aanbouwvarianten

Voor elke gebruiker de optimale oplossing

Frontaanbouw
De toepassing in frontaanbouw maakt een voll-
edig zicht op het schoffelen mogelijk en kan met 
verschillende frontbokken gerealiseerd worden. 
Er zijn geen beperkingen voor wat betreft de 
werktuigen zoals vingerwieders. Voor de toe-
passing in frontaanbouw zijn parallellogrammen 
van het type KPP en EKP het best geschikt. Ook 
in frontaanbouw worden de parallellogrammen  
getrokken en niet geschoven, waardoor de werkk-
waliteit altijd optimaal is.

Tussenasmontage
Bij aanwezige techniek maakt het onderbrengen 
in het midden van de tractor een rustige en exac-
te geleiding van de schoffelmachine mogelijk. 
Door de directe blik op het gewas en het werktuig 
kan de machine nauwkeurig worden gestuurd en 
dat zonder elektronische ondersteuning. Gebruik 
de voordelen van uw werktuigendrager.
De SCHMOTZER-inrijinrichtingen maken de on-
derbouw eenvoudig.

Achtermontage
In combinatie met een camerasysteem vormt de 
achteraanbouw de optimale voorwaarde voor 
een hoge capaciteit. Met dit type aanbouw kan 
een grote verscheidenheid aan combinaties wor-
den gerealiseerd. Naast het cameragestuurde rij-
geleidingssysteem kan de bediening door middel 
van handmatige besturing of in combinatie met 
de frontaanbouw plaatsvinden. De achteraan-
bouw biedt ook de mogelijkheid om met de opge-
bouwde pneumatische strooier GreenDrill vang-
gewassen uit te brengen of een rijenbespuiting 
te monteren. Om aan de eisen in verschillende 
gewassen te voldoen, kunnen de parallellogram-
typen ook worden gecombineerd en zo kan een 
perfecte synergie worden gebruikt.

De volgende koppelingsdelen worden in tusse-
nasmontage gebruikt:

• Type A voor Fendt GT 220-231

• Type F1 voor Fendt GT 250 - 380 (tot 8 rijen)

• Type F2 en F3 voor Fendt GT 250 - 380  
(met pendelcompensatie)
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Parallellogrammen

Op elke ondergrond de juiste werktuiggeleiding

Het parallellogram is de basis voor optimale 

werktuiggeleiding. Hier begint de werkkwali-

teit. Daarvoor gebruiken wij bij SCHMOTZER 

een parallellogram per gewasrij. Standaard 

zijn alle lageringen van de parallellogrammen 

onderhoudsvrij. 

Typisch SCHMOTZER
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MPP - de bekende
Multifunctioneel parallellogram voor de tussenasmontage

MPP - P2020

• Rijbreedte van 24 tot 60 cm
• Doorgangshoogte tot 60 cm
• Werkbreedte tot 9 m
• 1 tot 3 messen, naar keuze star of geveerd
• Maximale werktuigkeuze
• Maximale gewasvariatie

EKP-S  – de kleine specialist
Enkelvoudig combiparallellogram - small

EKP-H - P2020

• Rijbreedte van 15 tot 50 cm 
• Doorgangshoogte tot 60 cm
• Werkbreedte tot 9 m
• 1 tot 3 geveerde messen
• Maximale gewasvariatie 
• Verschillende rijgeleidingssystemen

KPP-M – het multitalent
Combi-parallellogram - medium

Kombi Mais mit HSZ rechts lang

• Rijbreedte van 15 tot 80 cm 
• Doorgangshoogte tot 70 cm
• Werkbreedte tot 9 m
• 1 tot 5 geveerde messen
• Maximale werktuigkeuze
• Maximale gewasvariatie 
• Verschillende rijgeleidingssystemen

EKP-M – de grote specialist
Enkelvoudig combiparallellogram - medium

• Rijbreedte van 15 tot 50 cm 
• Doorgangshoogte tot 70 cm
• Werkbreedte tot 9 m
• 1 tot 3 geveerde messen
• Maximale gewasvariatie 
• Verschillende rijgeleidingssystemen
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Het combi-PP (KPP-M) is het veelzijdigste en 
meest verkochte parallellogram in de schoffel-
techniek. Verschillende rijbreedten en aantal rijen 
kunnen worden geschoffeld. Suikerbieten, maïs, 
soja, zonnebloem, veldbonen of pompoenen zijn 
slechts enkele van deze gewassen. 

Het parallellogram is geschikt voor grotere  
gewassen, die een planthoogte van circa 70  cm 
hebben. Op de KPP zijn maximaal 5 messen  
mogelijk. Zo worden bijvoorbeeld bij een rijafs-
tand van 45 cm drie messen met een breedte van 
140 mm ingebouwd. Bij een rijafstand van 75 cm 
worden vijf messen met een breedte van 160 mm 
gemonteerd. De overlapping van de messen in 
de rij voorkomt dat onkruid er doorheen glijdt en 
dat er kluiten op de rij worden geduwd. Onkruid 
wordt over het hele gebied afgesneden en aan 
het oppervlak gelegd.

Bovendien kunnen verschillende werktuigen op 
het KPP-M worden aangebracht. Het werken met 
een vingerwieder voor gericht bewerken in de rij 
of ook bijvoorbeeld een egsysteem in de rij kun-
nen worden gebruikt in combinatie met bijvoor-
beeld bladbeschermingsrollen of separaat. Met 
de KPP-M kunnen rijbreedtes van 15 tot 80 cm 
worden geschoffeld. Het onderscheidt zich voo-
ral door de onderhoudsvrije scharnieren, zodat 
hier geen smeernippels nodig zijn.

Combi-parallellogram
KPP-M - het multitalent

Speciale uitrustingen, die met de KPP-M 

kunnen worden gecombineerd:

• Verschillende bladbeschermings-

rollen

• Verschillende messen

• Verschillende naloopwerktuigen, 

bijv. vingerwieders en aanaarder 

• Rijenbespuiting

• Vanggewas of bemestingssystemen

Typisch SCHMOTZER
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Rijbreedte

vanaf 15 cm

vanaf 20 cm

vanaf 30 cm tot 60 cm

vanaf 60 cm tot 100 cm

vanaf 100 cm tot 150 cm

vanaf 150 cm tot 200 cm

Aantal/grootte van het mes

1 x 80 mm

1 x 120 tot 180 mm

1 x 200, 300, 400 mm of

3 x 140, 160 of 180 mm

5 x 160, 180 of 200 mm

6 x 180, 200 of 240 mm

10 x 140, 160 of 180 mm

Opstelling van de messen op de KPP-M

Opstelling voor de 

rijbreedte 75 cm

Opstelling voor de 

rijbreedten 45 cm en 

50 cm
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EKP-S
De EKP-S heeft een geïntegreerde vibroveerge-
leiding, waardoor het mes exact op diepte wordt 
geleid en zo geen slapende onkruid- en graszaden 
(lichtontkiemers) aan de oppervlakte worden ge-
bracht. In conventioneel werkende bedrijven kan 
vooral het opwekken van resistante grassen van 
doorslaggevend belang zijn, bijv. duist. 

Bovendien kunnen op de EKP-S ook dubbele 
aanaardwerktuigen en de onkruid- en rolleneg 
worden gemonteerd. Voor tractoren met weinig 
hefhoogte kan de doorrijhoogte van het EKP-S in 
drie standen worden ingesteld. De machines EKP-
S kunnen afwisselend kort of lang worden opge-
steld, vooral wanneer de rij zeer smal is en/of de 
onkruiddruk in het veld zeer hoog is om de kans 
op verstopping tot een minimum te beperken en 
het verkruimelingseffect te maximaliseren. De 
doorgangshoogte is 60 cm.

Kleine combi parallellogram
EKP-S / EKP-M - de specialist

EKP-M
Het EKP-M (medium) is het kleine combi-pa-
rallellogram, en het best geschikt voor smalle 
rijen. Het EKP-M is in vorm en doorgangshoog-
te aangepast aan het grote KPP, zodat een 
combinatie van de twee parallellogrammen 
op een schoffelmachine, bijv. KPP-M in het rij-
pad, mogelijk is, vandaar de toevoeging "M".  
Hier is de doorgangshoogte 70  cm. Zowel het 
kleinere EKP als het grotere EKP-M zijn elk uitge-
rust met een mes en hebben een geïntegreerde 
dieptegeleiding met loopwiel. Afhankelijk van de 
breedte van de rij hebben de messen verschillen-
de afmetingen. Net zoals bij het KPP-M kunnen bij 
het EKP-M verschillende extra werktuigen wor-
den gebruikt.

Brede rijen en het tractorspoor kunnen met 
meerdere EKP-M per rij of in combinatie met 
één Kombi-PP over het hele oppervlak worden 
geschoffeld. Een schoffelmes per parallellogram 
waarborgt de beste bodemaanpassing en gelij-
kmatige schoffeldiepte. 
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In het MPP kunnen, afhankelijk van de bodemge-
steldheid, één, twee of drie werktuigen in een vas-
te of geveerde uitvoering worden gebruikt. Het 
MPP is te vinden in de tussenasaanbouw vanwege 
de lage hoogte en doorrijhoogte. De dieptegelei-
ding wordt door een Farmflex-wiel verzorgt van 
200 of 280 mm diameter. De bodemdoordringing 
kan in vijf standen via een dubbele veerbelasting 
worden aangepast. Het ganzenvoetmes in com-
binatie met de bladbeschermingsrol is bijzonder 
goed geschikt voor kleinere planten. 

Multifunctioneel 
parallellogram
MPP - de bekende
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Hoekmes
De optionele hoekmessen vormen direct aan de 
plant een alternatief voor de standaard schoffel-
messen. Deze vermijden bij sterke onkruidbelast-
ing de stapels onkruid aan het einde van de rijen. 
Met het ononderbroken snijvlak wordt de vaste 
grond optimaal gebroken. Bovendien kunnen  
ongewenste kluiten uit de rijen worden geruimd. 
De hoekmessen kunnen onafhankelijk van de  
rijbreedte worden toegepast.

Veertanden
De veertanden zijn een mogelijkheid om met 
schoffeltechniek ook een mengeffect en het  
inwerken van organisch materiaal in de bodem 
te realiseren. Het onkruid wordt deels aan de  
oppervlakte gelegd. Vooral het verkruimelen 
staat centraal. De veertanden kunnen ook voor 
zaaibedvoorbereiding in de rij worden toegepast.

Schoffelbeitel
Schoffelbeitels zijn bij SCHMOTZER als extra optie 
mogelijk. Voor smalle rijafstanden, zoals vaak het 
geval is bij graangewassen, kunnen deze worden 
gebruikt om in de aansluitrij te werken. De schof-
felbeitels kunnen ook gebruikt worden op zware 
en/of droge gronden om de grond te breken.

Ganzenvoetmes
Het ganzenvoetmes is het belangrijkste element 
voor een optimale bewerking. De vlakke construc-
tie zorgt voor een blootleggen en uitdrogen van 
het onkruid aan het oppervlak. Bij mesbreedten 
van 80 mm tot 380 mm is er voor elke rijbreedte 
de juiste oplossing. De lange flanken minimali-
seren de gevoeligheid voor verstopping en over-
lappen bewust meerdere messen op een rij om 
doorglijden van bijvoorbeeld wortelonkruiden te 
voorkomen. Materiaalharding en topkwaliteit ver-
minderen de slijtage.

Schoffelmes

Werktuigen voor elke wens
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Intensieve samenwerking
Het schoffelmes moet een eenheid vormen met 
de steel. Een eenvoudige schroefverbinding heeft 
te veel speling en drijft het schoffelmes in harde 
grond naar boven. Vastzittend onkruid glijdt er 
door, net zoals bij veerschoffeltanden. Verder is 
het van belang, dat de messen nauwkeurig op de 
juiste diepte worden geleid. Om deze redenen 
zijn onze armen van een vertanding voorzien.

Vast geklonken
Standaard is het schoffelmes en arm aan elkaar 
vastgeklonken. De geklonken messen zijn steiler 
opgesteld en zorgen daardoor voor een versterk-
te doormenging van de bodem. 

• Alle schoffelmessen kunnen met de 

SCHMOTZER-vibroveer in verschillende 

maten binnen één schoffelbreedte wor-

den gecombineerd. In tegenstelling tot 

de veertanden kan met deze methode ook 

het wortelonkruid gemakkelijk worden 

verwijderd.

• Nauwkeurig gefabriceerde centimeterins-

tellingen maken een exacte schoffeldiepte 

mogelijk.

• Het RAPIDO-snelwisselsysteem reduceert 

het gebruik van tijd en geld tot een mini-

mum.

Typisch SCHMOTZER

RAPIDO-snelwisselsysteem
Een nieuwe snelwisselsluiting en een verbeterd 
schoffelmes overtreffen alle voorgaande syste-
men. Het RAPIDO-snelwisselsysteem maakt het 
mogelijk om binnen enkele minuten een comple-
te messenwissel uit te voeren. Daarvoor is slechts 
één stuk gereedschap nodig. Bovendien maakt 
deze variant een beter indringingsgedrag en slij-
tagegedrag mogelijk. Ook ontstaat door de zeer 
vlakke constructie weinig tegendruk door de bo-
dem. De werkdiepte wordt zo betrouwbaar aan-
gehouden en een schudeffect wordt juist voor 
kleine en gevoelige gewassen geminimaliseerd. 
Gestandaardiseerde processen en de verwerking 
daarna zorgen voor de hoogste kwaliteit bij het 
hardingsproces.

RAPIDO-snelwisselsysteem

Schoffelmessen vervangen in enkele minuten
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Het SCHMOTZER-vibrosysteem

Onkruid en grassen vrijleggen met het "vibro-effect" 
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Vibrosysteem Conventionele veertanden

Werking

De vibroveer versterkt de kruimelwerking en het 
blootleggen van onkruid en maakt bovendien 
een afzonderlijke werktuigverstelling mogelijk, 
bijv. dieper bij sporen en minder diep tegen de 
plantenrij. Centimetervergrendelingen op de 
steel helpen bij de instelling. Vibroveren werken 
oppervlakkiger en zijn daardoor vriendelijker voor 
capillaire structuren dan conventionele veer-
tanden. Ten opzichte van conventionele messen 
wordt minder aarde bewogen. Daardoor wordt 
het opwerpen van grond sterk gereduceerd. Met 
de vibroveer is ook bij grote planten een wortelv-
riendelijke bewerking mogelijk. Door de geringe 
werkdiepte worden vooral bij de laatste schoffel-
beurt de slapende onkruidzaden niet naar boven 
gehaald, die anders een late onkruidontwikkeling 
kunnen veroorzaken.

De steel staat loodrecht ten opzichte van de 
grond en schudt zich door de trilling van de bo-
venste veer vrij van onkruid. Dankzij de rechthoe-
kige opstelling van mes en arm wordt onkruid 
optimaal naar het bodemoppervlak getransport-
eerd om te drogen.

Niet alleen op het gebied van de schoffelmachine 
liep SCHMOTZER voorop: ook de uitvinding van 
de vibroveren komt uit Bad Windsheim. Dit zijn 
half geveerde werktuigen bestaande uit een veer, 
een steel en een mes. Het "vibro-effect" maakt 
het onkruid en gras nog grondiger vrij en maakt 
ook vlakker, gelijkmatiger schoffelen mogelijk, 
dat wortels en capillair water ontziet. Met de vi-
broveer  is de exacte werkdiepte en een verstopp-
ingsvrije praktische toepassing gegarandeerd. 

De vibroveer is zo gedimensioneerd en gevormd 
dat bij het indringen automatisch de gunstigs-
te intrekhoek wordt ingesteld zonder verande-
ring van de werkdiepte. Er is geen terugvering, 
de veer produceert alleen maar gelijkmatige 
trillingen. In de bovenste stand wordt een ster-
ke trilling bereikt voor lichte en losse grond. De  
middelste stand zorgt voor de juiste beweging 
voor middelzware tot zware gronden.

De vibroveer
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Vingerwieders

Onkruidbestrijding in de rij

Typisch SCHMOTZER
Altijd de juiste werkhoogte 

• Onafhankelijke dieptegeleiding van de vin-

gerwieders door een separaat parallellogram

• Extra geharde en scherp gevormde aandrij-

fvingers en kogelgelagerde aandrijfplaten 

voor actief continu gebruik

• Instelbare agressiehoek
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De SCHMOTZER-vingerwieders
Het bewerken in de plantenrij is soms de grootste 
uitdaging in de mechanische onkruidbestrijding. 
De oplossing van SCHMOTZER: vingerwieders. 
Vingerwieders werken in de plantenrij, waar de 
schoffelmessen niet kunnen komen. Twee vinger-
wieders van extra gehard kunststof grijpen tus-
sen de plantenrij. Slapende onkruid wordt weer 
toegedekt zodat deze geen licht voor de groei 
krijgen. De hoogtegeleiding van de vingerwieders 
wordt precies aangehouden door een apart pa-
rallellogram, ook als bijvoorbeeld de schoffelpa-
rallellogrammen bij erosiekanalen of stenen het 
werk hinderen. Want juist bij het werken in de rij 
is grote zorgvuldigheid en precisie vereist. 

Montage op separaat parallellogram
Bij SCHMOTZER worden de vingerwieders, in te-
genstelling tot de conventionele constructie, op 
een extra veerbelast parallellogram aangebracht. 
Daardoor wordt gewaarborgd, dat werktuigen 
zich beter aan de omstandigheden kunnen aan-
passen. Een hefboomwerking wordt uitgesloten.

40°

Jonge of kleine gewassen

20°

Grote gewassen

Instelbare agressie
De hoek van de SCHMOTZER-vingerwieders kan 
worden aangepast om de mate van agressie van 
de vingerwieders aan te passen aan de grootte 
van het gewas. Voor jonge en gevoelige gewas-
sen wordt een hoek van 40° in de 1ste en 2de 
schoffelcyclus aanbevolen. Hier stroomt de ver-
wijderingskracht naar de grond en de rotatiesnel-
heid is navenant lager. 
Voor gevestigde, grotere gewassen en een hoge 
onkruidbedekking is een instelhoek van 20° in de 
2de, 3de en eventueel 4de schoffelcyclus, aan 
te bevelen. De verwijderingskracht gaat richting 
plant. In de eerste radius wordt het onkruid uit de 
rij getrokken en in de tweede radius wordt aarde 
aangevuld. Daardoor worden de wortels en even-
tueel achtergebleven onkruid weer bedekt.
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Tot aan het einde van de rij zijn er voor verschil-
lende gewassen beschermende rollen nodig om 
het gewas te beschermen tegen kluiten. Hierdoor 
kan een hogere werksnelheid worden bereikt. 

Om schade aan planten te voorkomen, kunnen bij 
SCHMOTZER de bladbeschermingsrollen zonder 
gereedschap worden ontlast.

Bladbeschermingsrollen

Bescherming tegen aardkluiten en stof

Ronde bladbeschermingsrol
Ronde bladbeschermingsrollen hebben scherpe 
randen en zijn bijzonder geschikt voor het bewust 
bewerken van de grond links en rechts van het  
gewas, bijv. in de groenteteelt.

Andere voordelen van de bladbeschermings-
rollen zijn:

• Zelfaandrijving zonder snijdend effect en  
beschadiging van het gewas

• In grond geleidend door eigen gewicht

• Geen verstopping

• Perfect instellen van de bladbeschermingsrol

• Speciale contour van de beschermrol  
waardoor voorzichtig verplaatsen door de 
plantenrij

• Veelzijdige toepassingsgebieden, bijv. bij 
maïs, suikerbieten en zonnebloemen

Getande bladbeschermingsrol
Met name de getande bladbeschermingsrol-
len hebben verschillende voordelen. Vooral bij  
gewassen zoals bieten worden deze getande ele-
menten geadviseerd, omdat deze bladbeschadi-
gingen voorkomen. 
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HS 62: voor starre messen
Ronde bladbeschermingsrol

• Diameter 280 mm
• EKP-S en MPP met starre messen
• Montage op machineframe 

HS 85: voor vibromessen
Ronde bladbeschermingsrol

• Diameter 280 mm
• EKP-M en MPP met vibroveer
• Montage op machineframe

HSU: voor elke toepassing
Ronde bladbeschermingsrol

• Diameter 280 mm
• Verticale en horizontale instelmogelijkheid van de holle schijf
• Montage op machineframe

HSZ: voor gevoelige gewassen
Tand-bladbeschermingsrol

• Diameter 400 mm intern, 500 mm extern
• Voor KPP, EKP, MPP geschikt
• Aanbouw op machineframe of parallellogram
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Aanaardwerktuigen

Licht uit voor gras en onkruid

SCHMOTZER levert verschillende aanaardwerk-
tuigen voor het aanaarden van de rij. Met name 
peulvruchten krijgen zo extra warmte en gro-
eistimulans en geven de voorkeur aan bewust  
bedekken. Binnen de peulvruchtenteelt kunnen 
de SCHMOTZER-aanaardschijven de rij zelfs ge-
heel bedekken. Zo hebben bijvoorbeeld sojaplan-
ten de eigenschappen in korte tijd weer vrij te 
groeien, terwijl onkruid en grassen bedekt blijven.

Aanaardploeg
Met de aanaardploeg kan in ruggenteelt doel-
gericht grond worden aangeaard. Deze zijn een 
alternatief voor de klassieke ganzenvoetmessen. 

Aanaardschijven
De SCHMOTZER-aanaardschijven passen zich aan 
op de gewasrij en de bodemomstandigheden. 
Hier wordt aangeaard aan de plantenrij. Daarbij 
wordt het onkruid het benodigde licht voor de 
groei ontnomen. Bijvoorbeeld bij de akkerbonen 
en maïs wordt aangeaard. Deze soort is bijzon-
der geschikt voor steenachtige gronden met een 
hoog gehalte aan organische stof.

Aanaardwerktuigen
Het aanaardwerktuig is bij SCHMOTZER op de 
steel direct naast de plantenrij bevestigd. Af-
hankelijk van het aantal messen staan aanaard-
werktuigen voor de rechter en linker plantenrij 
ter beschikking. Wanneer slechts één mes in het 
parallellogram wordt gebruikt, kan daar met een 
dubbel aanaardwerktuig worden gewerkt. Deze 
kan fijngevoelig op de intensiteit van het aanaar-
den worden ingesteld en kan dus perfect worden 
aangepast op de toepassingsomstandigheden en 
-doelstellingen. Het aanaardwerktuig bereikt een 
zeer goede aanaarding, is compatibel met het 
gewas en kan worden geregeld via de rijsnelheid. 
Bovendien is ook hier een snelwisselsysteem  
ingebouwd. Met het snelwisselsysteem kunnen 
de aanaardwerktuigen als een schoen op de me-
sarm worden geschoven en daar worden vastge-
schroefd. Het mes hoeft hiervoor niet te worden 
gedemonteerd.
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Eg

Blootleggen van grassen en wortels

Door het gebruik van de onkruideg worden gras-
sen en onkruidwortels blootgelegd en drogen ze 
door de extra verdeling efficiënter uit. 
De onkruideg is een naloper. Deze maakt het mo-
gelijk het afgesneden maar bedekte onkruid naar 
de oppervlakte te halen en daar neer te leggen 
om te drogen. Bovendien kan de plantenrij wor-
den geëgd, om in het niet geschoffelde gebied 
een bestrijdingsmogelijkheid te hebben. Een an-
der voordeel is het extra verkruimelingseffect 
wat door de egtanden wordt bereikt. Omdat de 
eg in hoogte instelbaar is, kan de intensiteit wor-
den ingesteld waardoor de eg voor elke grond-

soort inzetbaar is. Door de geïntegreerde veer 
kan de eg b.v. stenen vermijden zonder schade op 
te lopen en wordt de kans op verstopping gemi-
nimaliseerd. 

Rolleneg
De rolleneg achter de schoffelinstallatie helpt bij 
het afbreken van de korstvorming in de grond in 
elke plantenrij en verbetert de water- en luchtba-
lans in de bodem aanzienlijk. Dit mobiliseert extra 
voedingsstoffen en stimuleert de plantengroei. 
De roterende beweging zorgt ervoor dat boven-
dien onkruid wordt ontworteld en uitdroogt.

Leverbaar zijn de egsystemen voor enke-

le en combi-parallellogrammen (EKP en 

KPP) tot een rijafstand van 75 cm. Ook 

achter de vingerwieder kan de eg wor-

den aangebouwd.

Typisch SCHMOTZER
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Rijgeleidingssystemen

Comfort voor de bestuurder, precisie bij het werken

Mechanische onkruidbestrijding in rijgewassen vereist maximale precisie. Een verkeerde instelling van 
de machine of onzorgvuldigheid van de chauffeur kunnen ernstige schade aan het gewas veroorzaken.
Om het werk voor mens en machine te vergemakkelijken werden rijgeleidingssystemen ontwikkeld. 
Deze kunnen handmatig of elektronisch worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de machine optimaal 
op koers blijft.

Wanneer heb ik een rijgeleidingssysteem nodig?
Deze rijgeleidingssystemen zijn met name geschikt als ondersteuning bij de teelt op grote oppervlak-
ten. Als de bestuurder lange tijd sterk geconcentreerd moet zijn, wordt hij tijdens zijn werk sneller 
moe. Een dergelijk rijgeleidingssysteem ontlast de bestuurder en neemt bij elektronische besturing de 
besturing van de machine in de rijen volledig over. Zo wordt de bestuurder niet alleen aanzienlijk ontlast 
en het gewas gespaard, maar is vaak zelfs een hogere rijsnelheid mogelijk, wat de capaciteit en nauw-
keurigheid kan verhogen. Deze systemen zijn vooral nuttig op percelen die op een helling liggen. Ook 
hier kunnen rijfouten en hellingen onafhankelijk van elkaar door de machine worden gecompenseerd.

Handmatige sturing
Bij handmatige besturing is er ruimte voor een 
extra persoon aan de achterzijde van de machine. 
Een stuurmechanisme zorgt ervoor dat hij zich 
ongestoord kan concentreren op het sturen in de 
rij. Deze extra stuurman is vooral nuttig voor jon-
ge gewassen of bij veel onkruid.

Mechanische stabilisatie
In dit geval worden twee stabilisatieschijven toe-
gepast. Deze zijn geveerd en leiden zichzelf in de 
rij en volgen in wezen de tractor en stabiliseren zo 
de loop van de schoffelmachine. Door de starre 
opstelling compenseren ze optimaal lichte stuur-
fouten. Fysieke drift, bijvoorbeeld op zeer lichte 
en losse gronden, is dus geen probleem meer.

Verschuifframe
Het maakt niet uit wie of wat de besturing over-
neemt, er is een eenheid nodig die tegenstuurt. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zoge-
naamd verschuifframe, welke via een lineaire of 
parallelle verschuiving de betreffende signalen 
omzet in actie.

Elektronische sturing
Camera's nemen het zicht op het gewas volledig 
over. Deze kunnen op verschillende manieren  
onkruid van het gewas onderscheiden en bijvoor-
beeld op basis van grootte, kleur of rangschik-
king bepalen waar de schoffelmachine naartoe 
moet worden gestuurd om het beste resultaat te  
bereiken.
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Rijgeleidingssysteem = besturingseenheid + verschuifframe

Typisch SCHMOTZER
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Het systeem zoekt naar planten die een rechte lijn 
vormen door hun rangschikking (rijafstand, plant-
breedte en planthoogte). De 3D-modus maakt 
het mogelijk om plantenrijen te herkennen aan de 
hand van hoogteverschillen. Door de kleurkeuze 
kan het systeem naast groene planten ook groen-
blauwe, groen-gele en rode planten herkennen. 
De meetwaarden worden via de CAN-bus naar de 
besturing verzonden. De snelheidssensor meet 
de huidige snelheid van de machine en zendt een 
elektrisch signaal uit. Het hydraulische ventiel 
beweegt het verschuifframe vervolgens hydrau-

SCHMOTZER HORUS camera

lisch en automatisch. Op de terminal worden alle 
parameters weergegeven en ingesteld. Op een 
videobeeld kan de bestuurder ook de rijen obser-
veren en reageren op afwijkingen. De optionele 
verlichting maakt het mogelijk om 's nachts of in 
de vroege ochtenduren extra te werken. Dit sys-
teem maakt het mogelijk om tot 5 rijen parallel te 
registreren en zorgt zo voor maximale bedrijfsze-
kerheid, ook als er geen planten op een rij staan. 
Het proportionele ventiel wordt dynamisch aan-
gestuurd en zorgt ervoor dat het verschuifframe 
soepel en gelijkmatig werkt.

Rijgeleidingssystemen

Stuureenheid
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Handmatig sturen

Het stuurwiel met oliemotor is aangesloten op 
het hydraulische regelcircuit. De stuurman houdt 
de schoffelmachine eenvoudig in de hand. Een 
comfortabele stoel maakt het mogelijk om de 
hele dag handmatig te sturen. Deze speciale  
uitrusting is met name interessant wanneer 
schoffelen nodig is bij de teelt van speciale ge-
wassen of in een zeer vroege groeifase, maar ook 
bij zeer veel onkruid.

• Speciale uitrusting als veiligheids-back-up
• Gebruik in speciale gewassen
• Schoffelen bij ontbrekend gewas in de rij

SCHMOTZER OKIO camera

De OKIO-camera herkent het gewas aan de hand 
van de bladvorm, neemt deze met 30 beelden per 
seconde op en stuurt de gegevens door naar de 
terminal. Van daaruit worden signalen voor de 
rijbesturing afgegeven. De rijherkenning is geba-
seerd op de nieuwste algoritmes van industriële 
beeldverwerking en kan ook verschillende kleur-
tonen (licht-donker) herkennen. Een betrouwbaar 
onderscheid tussen gewas en onkruid is op die 
manier mogelijk. De nauwkeurige rijherkenning 
maakt ook steile hellingen mogelijk. De optione-
le hellingsensor maakt betrouwbare bewerking 
van hellingen mogelijk. Met de parallellogram-
verschuiving kan de rij zeer nauwkeurig op de 
zijhelling worden geregeld zonder dat de tractor 
een zijwaartse verschuiving krijgt en wegdrift. De 
camera beschikt over rijherkenning. Software-
updates of oplossingen van problemen door de 
servicepartner worden comfortabel uitgevoerd 
via WLAN. Via het onderhoud op afstand kan  
direct toegang worden verkregen tot de terminal 
en updates kunnen direct worden uitgevoerd en 
problemen worden opgelost.
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Door het verschuiven in één vlak is de AV4 met 
name geschikt voor kleinere werkbreedten en 
kleinere tractoren en bij handmatige besturing.

• Lineaire verschuiving

• Zijverschuiving 40 cm (+/- 20 cm per zijde)

• Compacte frameconstructie

• Snelle werktuigwisseling op verschuifframe 
dankzij vangkoppelingen en koppelbare 
verbindingen (optie) mogelijk

• Camerasturing en/of handmatige sturing, 
afzonderlijk of combineerbaar

AV 4
Lineair verschuifframe

Het parallelverschuifframe AV 5 zorgt voor een 
verschuifafstand van 64 cm (+/- 32 cm per zijde). 
De tractor kan extra gestabiliseerd worden met 
zes schijven bij werken op zijhellingen. Dankzij de 
unieke constructie met parallellogram worden zij-
krachten op de achteras van de tractor tot een mi-
nimum gereduceerd. Daardoor kunnen met name 
op hellingen de beste resultaten worden bereikt. 
Het parallellogram zorgt voor een zeer gevoe-
lige aansturing op de plantenrij. Voor meerdere 
schoffelsets en rijenbreedtes is slechts één stu-
ursysteem nodig. Een hydraulische cilinder werkt 
op het midden van de hefboomarm van de AV5 
en verplaatst de schoffelmachine. De rijaanpass-
ing wordt uitgevoerd met de helft van de hydrau-
lische kracht vergeleken met de conventionele 
systemen. Deze techniek maakt in combinatie 
met de besturingseenheid een zeer nauwkeurig 
schoffelen van het gewas mogelijk. 

AV 5
Parallel verschuifframe

• Fijngevoelige parallelverschuiving via dubbel 
frame 

• Voor werkbreedten tot 9 m

• Zijverschuiving 64 cm (+/- 32 cm per zijde)

• Minimale belasting voor tractor

• Met camerasturing hellingen tot 40%  
mogelijk

• Snelle werktuigwisseling op verschuifframe 
dankzij vangkoppelingen en loskoppelbare 
verbindingen (optie) mogelijk

• Tweede stuurman en/of camerabesturing

Rijgeleidingssystemen

Verschuifframe 
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Met één systeem kunnen we verschillende 

gewassen bewerken.

Typisch SCHMOTZER



Hydraulisch heffen
Door het gebruik van de automatische sectie scha-
keling, kunnen de parallellogrammen hydraulisch 
afzonderlijk worden opgetild en neergelaten. Bij 
taps toelopende slagen op de wendakker of de 
randstroken kunnen de parallellogrammen bij-
voorbeeld afzonderlijk worden opgetild. Bescha-
diging van het gewas wordt zo voorkomen. Naar 
keuze kan de besturing handmatig via de termi-
nal of GPS-geregeld worden gerealiseerd. Daarbij 
wordt de werkstand geregistreerd en de registra-
tie op de wendakker gestopt. De SectionControl 

kan zowel via een aanwezige ISOBUS-compatibel 
bedieningsterminal of de bedieningsterminal 
Amatron 4 worden bediend. De sectieschakeling 
vindt plaats via de ISOBUS-communicatie. Door 
de toepassing van sectie schakeling kunnen de 
overlappingen en gemiste gebieden worden ge-
minimaliseerd. De documentatie van de werk-
tijd en het oppervlak wordt door de machinebe-
sturing overgenomen. Zo wordt de bestuurder  
ontlast.
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Sectie schakeling

Heffen enkelvoudig parallellogram



AmaTron 4
Met de ISOBUS-compatibel AmaTron 4 leveren AMAZONE en SCHMOTZER een bij-
zonder comfortabele bedieningsterminal voor de schoffelmachine. De terminal is 
uitgerust met een 8 inch groot touchdisplay en beschikt over een seriële interface 
voor de GPS-ontvanger, een camera-ingang en ingangen voor de gesimuleerde trac-
tor-ECU. Naast de machinebediening stuurt deze de automatische sectieschakeling 
GPS-Switch (Section Control). Bovendien kan de AmaTron 4 voor de documenta-
tie en het opdrachtbeheer worden gebruikt. De data-overdracht via Agrirouter is 
tevens mogelijk. Alle applicaties zijn al geïnstalleerd en kunnen in eerste instantie 
gratis gedurende 50 uur worden getest. 
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Extra uitrustingen

GreenDrill – zaai- en kunstmesttechniek

De GreenDrill is geschikt voor het zaaien van tus-
sengewassen, fijne zaden en microgranulaat. De 
verdeling van het substraat vindt plaats via ket-
splaatjes achter de schoffelmessen. De zaadgo-
edtank heeft een volume van 300 l en is gemak-
kelijk bereikbaar via treden. In de doseerruimte 
onder de zaadgoedtank bevindt zich een zaaias 
die, afhankelijk van het zaadgoed en de afgifte, is 
voorzien van normale of fijne zaaiwielen. De zaai-
as wordt elektrisch aangedreven, de turbine elek-
trisch of hydraulisch. De bedieningscomputer 5.2 
is beschikbaar voor de besturing van de machine. 
Hiermee kunnen de zaaias en de turbine worden 
geschakeld.

Bovendien staat een keuzemenu ter beschikking 
voor de ondersteuning van de kalibratie en de 
weergave van de rijsnelheid, de bewerkte opperv-
lakte en de arbeidsuren. Het zaaiastoerental past 
zich automatisch aan de veranderende rijsnelhe-
den aan zodra de bedieningscomputer is aanges-
loten op de 7-polige signaalstekkerdoos van de 
tractor.

Keuze van de aandrijving
Voor de keuze van de juiste turbine moeten de 
werkbreedte, de grootte en het gewicht van het 
zaaigoed worden vastgesteld. Even belangrijk zijn 
de te verwachten randvoorwaarden, zoals stof of 
gewasresten.

Tussengewassen in de akkerbouw
Weersomstandigheden zoals gedurende het 
laatste seizoen laten de waarde van vanggewas-
sen zien. De volledige bodembedekking vermin-
dert het erosiegevaar bij veel regenval. Onder 
natte oogstomstandigheden (bijv. in de herfst) 
maken deze een veilige berijdbaarheid mogelijk. 
Ook bij droogte heeft een vanggewas voordelen, 
omdat deze zorgen voor schaduw op de bodem 
waardoor vocht wordt vastgehouden. Gewassen 
zoals maïs, granen, peulvruchten, zonnebloemen 
enz. zijn met name geschikt voor vanggewas. 
Het vanggewas zorgt voor een snelle bodem-
bedekking na het oogsten en onderdrukt zo de 
onkruidgroei sneller dan conventioneel gezaaide 
vanggewassen. Als neveneffect van het gezaaide 
vanggewas wordt de stikstof- en humushuishou-
ding geoptimaliseerd en wordt de microbiële ac-
tiviteit verhoogd.
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Rijenbespuiting

SCHMOTZER en AMAZONE – individueel sterk. Samen onverslaanbaar.

Schoffelen en spuiten
De krachten bundelen SCHMOTZER en  
AMAZONE in de schoffel en spuit combinatie. 
Daarbij wordt het schoffeltechniekonderdeel in 
de vorm van een Venterra of Select schoffelma-
chine door SCHMOTZER ter beschikking gesteld, 
maar de spuittechniek komt van AMAZONE. Bei-
de systemen zijn volledig in elkaar geïntegreerd. 
Toch bestaat de mogelijkheid beide systemen 
apart voor verschillende toepassingsgebieden te 
gebruiken. 

In vergelijking met conventionele, puur chemi-
sche onkruidbestrijding, kan met een combinatie 
van mechanische en chemische technologie tot 
70% spuitmiddel worden bespaard.

Dit bespaart niet alleen kosten, maar wordt juist 
in een tijd van gemeenschappelijk en politiek om-
denken van belang, omdat nieuwe wegen, ook 
in de conventionele landbouw, moeten worden  
gevonden. 

De werkzame stof resp. bladmeststof wordt in 
de vorm van een rijenbespuiting over de afzon-
derlijke gewasrijen nauwkeurig uitgebracht. Tus-
sen de rijen daarentegen schoffelt het mes me-
chanisch en zonder gebruik van chemicaliën het  
onkruid weg en breekt tegelijkertijd de capillairen. 
Door het samenvoegen van de systemen worden 
arbeids- en spuitmiddelkosten verminderd en het 
milieu gespaard. 

De werkbreedte van de schoffel en spuit combi-
natie is afhankelijk van de zaaibreedte en is voor 
de Venterra en de Select schoffelmachine lever-
baar. 

Ook bij de rijenbespuiting is sectie schakeling  
leverbaar. De aansturing van de deelbreedten 
vindt plaats via een deelbreedte-armatuur die op 
de schoffelmachine is gemonteerd. 

De spuitdophouders bevinden zich bij de 
SCHMOTZER schoffelmachine ter hoogte van de 
tastwielen van de afzonderlijke parallellogram-
men. Daardoor spuiten deze voor de schoffele-
lementen en voorkomen zo een binding tussen 
werkzame stof en stof, voordat de werkzame stof 
de planten bereikt.
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Perfecte resultaten

Zo laat een SCHMOTZER schoffelmachine optimale prestaties zien
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Een goede voorbewerking is het halve werk
Homogeen inwerken van oogstresten
Doelgericht bestrijden van grassen, onkruid en misoogst 

Het zaaigoed exact plaatsen
Vlak en verdicht zaaibed
Tolerantievrij aanhouden van de gespecificeerde rijbreedte: zaaibreedte =  
schoffelbreedte 

Foutbronnen minimaliseren
Spoorbreedte moet kloppen
Mechanische speling op tractor minimaliseren
Trekstang vergrendelen 

Correct werktuig, optimaal resultaat
Op het gewas afgestemd werktuig
Aangepaste rijbeschermingssystemen 

Ready for take-off – instellen van de machine
Werkdiepte instellen
Hoek van de schoffelmachine uitrichten
Breedte van de te schoffelen rij bepalen 

In overleg met de weergoden
Droge bodemgesteldheid in de morgen, maximaal succes in de namiddag 

Just in Time
Te krachtig aanwezige onkruiden en grassen kunnen slechts moeilijk worden  
verwijderd 
Stiptheid steelt de tijd van het onkruid 

De gewassen in het oog houden
Rijafstanden ook tot de aansluitrijen controleren
Op voldoende worteling van de gewassen bij gebruik van extra werktuigen letten 

Met argusogen over het veld
Opkomst en dubbel zaad controleren
Rijgeleidingssystemen op de grootte van het gewas aanpassen

1.
 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.
 

7.

 

8.

 

9.

Schoffelsucces vieren

 en meer opbrengst oogsten!
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Spoorbreedten

Gangbare voorbeelden en daarbij passende schoffelconfiguraties

25 cm rijafstand 
Naast de klassieke gewassen zoals maïs en bieten 
is ook bij granen of peulvruchten mechanische 
onkruidbestrijding mogelijk. Belangrijk is om met 
een dubbele rijbreedte (25 of 30 cm) te zaaien. 
Het hieronder getoonde voorbeeld (5) geeft zaad 
met dubbele zaaiafstand weer. Dat betekent dat 
bij een zaaimachine met 12,5 cm rijafstand elke 
tweede schijf werd gesloten. Om ook in de aans-
luitende rit een rijafstand van 25 cm en een rijpad 
van 37,5 cm te waarborgen, wordt in het tractor-
midden en dubbele rij (12,5 cm) gezaaid. Door 
deze verdeling met dubbele rij en rijpadbreedte 
resulteert een spoorbreedte van 1,50 of 2,00 m. 
De schoffelmachine is symmetrisch opgebouwd. 

75 cm rijafstand
In de volgende afbeelding wordt getoond hoe bij een rijafstand van 75 cm verschillende spoorbreedten  
en werkbreedten kunnen worden gerealiseerd. Afhankelijk van de spoorbreedte van de tractor wordt 
de schoffelmachine symmetrisch (voorbeeld 1 en 4) of asymmetrisch (voorbeeld 2) opgebouwd. Bij 
grote zaaibreedten is het bovendien mogelijk een schoffelmachine met halve zaaibreedte toe te passen 
(voorbeeld 3)

Zaaibreedte 6,00 m 

Spoorbreedte
1,50 / 2,00 m

Dubbele rij 12,50 cm 
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Rijbreedte 24 x 25 cm 12 x 45 cm 12 x 50 cm 8 x 75 cm 9 x 75 cm

Spoorbreedte

1,50 m *

1, 80 m 

2,00 m

2,25 m * *

* asymmetrisch

75 cm rijafstand 
De afbeelding (voorbeeld 6) toont de volgende situatie: er werd gezaaid met een 6-rijige zaaimachine 
met 75 cm rijafstand en RTK-gestuurde tractor. 
Onder afgebeeld is de poging te zien, een gewas met een 8-rijige schoffelmachine te bewerken. Daarbij 
is te zien dat vanwege de onnauwkeurigheid van het RTK-correctiesignaal met een afwijking van max. 
+/- 3 cm niet breder kan worden geschoffeld dan is gezaaid. In elke volgende aansluitende rit zouden de 
gewasrijen door het verzet beschadigd of weggeschoffeld worden. Daarom geldt dat ook bij een RTK-
nauwkeurig zaaien niet breder geschoffeld dan gezaaid kan worden. 

 

Waarom ondanks zaaien met RTK niet breder kan worden geschoffeld
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Schoffeltechniek

Hier vindt u alle schoffeltechniekmodules direct als download op onze homepage:

www.schmotzer-ht.de/downloads

Wordt u al enthousiast? 

Nog niet? 
Maak dan nu een afspraak met uw lokale dealer voor een demonstratie. 

Dealer-overzicht: www.schmotzer-ht.de/vertrieb
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Notities
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Notities
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