
Steketee
Hier ook nog een korte pakkende zin of nogmaals de subtitel / slogan van blad 1 ??

Onder een goede zaaibedbereiding wordt verstaan het 
zaaiklaar maken van de grond in één werkgang. Met de 
Steketee Combirol voorop de tractor en een zaaibed-
combinatie achterop is dit ook mogelijk bij zwaardere 
grond. Bij zwaardere grondsoorten is men, zelfs met 
aangedreven werktuigen, vaak aangewezen op een 
tweede bewerking. Nadelen van zo’n tweede werkgang 
zijn o.a. extra arbeid, sporen en een vergrote kans op 
verslemping van de grond. De Combirol zorgt voor een 
eerste bewerking van de geploegde grond, waarna de 
combinatie achter de tractor de grond verder zaaiklaar 
maakt.

Combirol
Uw specialist in grondbewerking en onkruidbestrijding

Machinefabriek Steketee BV   *   www.steketee.com   *   + 31 187 616 100

De ideale Combinatie Machine!

De machine bestaat uit een frame met verstelbare driepuntsbok, stelen met 30 cm beitels, Steketee hoekijzerrol en een egalisa-
tiebalk. Zowel de stelen als de egalisatiebalk zijn in diepte verstelbaar. Wanneer men de egalisatiebalk wat dieper instelt, wordt 
de grond in de ronddraaiende hoekijzerrol geworpen, met als resultaat een bijzonder verkruimelende werking.

De combirol is in verschillende breedten leverbaar, namelijk in 3 mtr., 3,5 mtr., 4 mtr., 4,5 mtr., 5,25 mtr., 6 mtr en 7 mtr. De 
uitvoeringen vanaf 4 mtr zijn hydraulisch opklapbaar. Om te voorkomen dat de machine voorover gaat hellen wordt er een 3 mtr  
voorrol gemonteerd. Deze heeft een diameter van 500 mm.  

Als optie is het mogelijk om de hoogte 
van de egalisatiebalken hydraulisch te 
regelen.
Tevens is het mogelijk om de hoogte van 
de voorste rol hydraulisch te regelen. Dit 
doen wij in combinatie met de draaispin-
dels. Het is dus mogelijk de diepte van 
de rol te regelen met de draaispindel. 
Hydraulisch kan men dan tijdens het 
werk nog bijregelen tot aan de aanslag 
van de draaispindel.



Steketee Technische gegevens:

Type CR3000 CR3500 CR4000 CR4000 CR4500 CR5250 CR6000

Werkbreedte: 3.00 m 3.50 m 4.00 m 4.00 m 4.50 m 5.25 m 6.00 m

Werkdiepte: 0 - 15 cm 0 - 15 cm 0 - 15 cm 0 - 15 cm 0 - 15 cm 0 - 15 cm 0 - 15 cm

Transportbreedte: 3.15 m 3.65 m 4.15 m 3.00 m 3.00 m 3.00 m 3.00 m

Aantal ganzenvoeten: 8 9 10 10 12 14 16

Aantal ganzenvoeten met over-
lappende beitels:

15 17 19 19 23 27 31

Hydraulisch opklapbaar: nee nee nee ja ja ja ja

Werksnelheid:
5 - 15 
km/uur

5 - 15 
km/uur

5 - 15 
km/uur

5 - 15 
km/uur

5 - 15 
km/uur

5 - 15 
km/uur

5 - 15 
km/uur

Gewicht: 930 kg 1010 kg 1200 kg 1250 kg 1400 kg 1550 kg 1750 kg

Uw specialist in grondbewerking en onkruidbestrijding

De ideale Combinatie Machine !

Uw Dealer:

Machinefabriek Steketee BV
Lieve Vrouwepoldersedijk 1a

3243 LA Stad aan ‘t Haringvliet
Tel: +31 187 616 100
Fax: +31 187 612 580

email: verkoop@steketee.com
www.steketee.com


