
Zoals elke landbouwer zal beamen begint een goede oogst met het maken van een goed zaaibed. Een goed zaaibed biedt het 
zaad immers de kans om na het ontkiemen snel een sterk wortelstelsel te ontwikkelen. Om zo snel en efficiënt mogelijk het  
ideale zaaibed te creëren heeft Steketee de SuperSprint ontwikkeld. Naast een perfecte werking combineert deze machine 
ultiem bedieningsgemak met een minimale onderhoudsbehoefte. 
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Voordelen Supersprint:

• Modulair opgebouwd

• Bodemvolgend

• Grote voorrol

• Voorzien van pendelend bovenframe

• 5 rijen tanden

• Gebaseerd op 40 jaar ervaring

• Precieze aansturing

Het maken van een goed zaaibed begint met egaliseren van de grond. Daarom is de SuperSprint uitgerust met 30cm brede 
ganzenvoetbeitels, deze schaven het geploegde land vlak. Optioneel wordt een extra rij beitels gemonteerd waardoor de grond 
over de volle breedte afgesneden kan worden, dit reduceert de onkruiddruk beduidend. Door middel van een pen-gat verbin-
ding kan elke beitel individueel in hoogte versteld worden, wat vooral gebeurt om een wielspoor extra ‘los te trekken’. 

Achter de beitels zit een 50cm grote rol gemonteerd welke bestaat uit hoekijzers die naast het op diepte houden van de       
machine ook een verkruimelende werking hebben. Om het dieper wegzakken van de rol op lichtere grond te compenseren en 
om de werkdiepte van de hele machine te regelen is de rol hydraulisch in hoogte verstelbaar. 

SteketeeSuperSprint
De meest veelzijdige grondbewerker voor optimaal gebruiksgemak.

Technische gegevens: S 3000 S 3500 S 4000 S 4500 S 5000 S 6000 S 7500 S 9000

Werkbreedte: 3 mtr 3,5 mtr 4 mtr 4,5 mtr 5,25 mtr 6 mtr 7,5 mtr 9 mtr

Werkdiepte: 0 - 15 cm

Rijsnelheid: 5 - 15 km/u

Hoogte voorrol: 50 cm

Aantal ganzevoetbeitels: 8 8 10 12 14 16 18 22

Aantal triltanden: 56 66 76 86 101 116 146 176

Hydraulisch opklapbaar: nee ja

Ophanging onderframe: star pendelend

Transportstel: nee optie

Hydr. verstelling voorrol: Standaard

Hydr. verstelling 1e egalisatiebord Optie

Hydr. verstelling tandenrek: Standaard

Hydr. 2e egalisatiebord: Optie

Gewicht: 1350 kg 1500 kg 1600 kg 2100 kg 2600 kg 2950 kg 3500 kg 4000 kg

De meest veelzijdige grondbewerker voor optimaal gebruiksgemak.



Egaliseren
Om het verkruimelende effect te ver-
sterken zit er vlak achter de hoekijzerrol 
een verende egalisatieplaat die de rol vol 
grond houdt. 
Hierachter zitten 5 rijen triltanden, deze 
zorgen voor voldoende fijne losse grond 
bovenin het zaaibed. Naast de standaard 
rechte triltanden zijn onder andere ook 
ganzenvoetbeitels leverbaar. Voor een 
perfecte vlaklegging zit er ook achter de 
triltanden een verende egalisatieplaat 
gemonteerd. 
Als laatste zit er een rollenset in de 
machine. Deze bestaat standaard uit een 
gekartelde strippenrol voor een laatste 
verkruimeling en een vierkantrol, deze 
kan het zaaibed enigszins aandrukken 
voor een betere vochthuishouding. 
Het hele rollenset is te kantelen om 
de werking aan te passen aan de om-
standigheden. Optioneel kunnen andere 
rollen zoals een crosskill-rol gemonteerd 
worden.
 
Pendelconstructie
De opklapbare versies van de Super-

Sprint (vanaf 4,5mtr werkbreedte) zijn 
opgebouwd uit 2 velden die pendelend 
onder het hydraulisch opklapbare bo-
venframe hangen. Door deze pendelcon-
structie is de machine altijd bodemvol-
gend en kan ook bij ondiepere bewerking 
een vlak zaaibed gecreëerd worden. Het 
frame is grotendeels opgetrokken uit 
Hoge Sterkte Staal (HSS) om tot een zo 
licht en stijf mogelijk geheel te komen.

Modulair ontwerp
Om onder alle omstandigheden de 
optimale afstelling van de machine te 
bereiken zijn alle verstellingen van de 
SuperSprint hydraulisch uit te voeren. 
Vanwege het modulaire ontwerp          

kiest u als gebruiker welke instellingen 
belangrijk zijn en dus vanuit de trac-
tor bediend kunnen worden. Naast het 
tandenrek en de voorrol kunnen dus 
ook de egalisatieborden en de achter-
rollen traploos hydraulisch verstelbaar 
gemaakt worden. Standaard worden de 
verschillende hydraulische functies met 
de ventielen van de tractor bediend, om 
eenvoudiger en nauwkeuriger te werken 
kan ook het SteketeeControl systeem 
geleverd worden. Met dit systeem is het 
mogelijk om met een druk op de knop 
de gewenste werkdiepte in te stel-
len. Omdat alle hydraulische functies            
geïntgreerd worden in 1 systeem is er 
slechts 1 tractor ventiel nodig. 

SteketeeControl wordt standaard door 
middel van een aanraakscherm bediend 
waarop tevens de actuele diepte-instel-
ling af te lezen is. Dit scherm is ontwor-
pen op de meest eenvoudige bediening 
en maximaal gebruiksgemak. Zo kan de 
gebruiker uit meerdere hoofdschermen 
zelf de beste kiezen.
Ook wanneer u er voor kiest de instel-
lingen handmatig te doen maken wij het 
de gebruiker zo makkelijk mogelijk, zo 
zijn bijvoorbeeld de achterrollen stand-
aard met een draadspindel te verstellen. 
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boven: Getande strippenrol

onder: Hydr. verstelling hoekijzerrol

Pendelend bovenframe Opbouw machine Touch screen


