
Spike ROTOWEEDER 
roterende wiedeg

De Spike rotoweeder is speciaal ontwikkeld voor het wieden van kleine onkruiden, en het 
breken van de harde korst op de bovenlaag die ontstaat bij harde regenval of opgedroogde 
mest. Door de bewerking word de grond belucht waardoor zuurstof beschikbaar is voor de 
plant wat de groei bevorderd.

Een hoge capaciteit kan worden behaald door de hoge werksnelheid van 10 tot 25 km/h.

De Spike Rotoweeder kan werken in verschillende gewassen. Het is zeer eenvoudige om de 
werk elementen te verschuiven of te verwijderen zodat er volveld maar ook in de rij gewerkt 
kan worden.

De Spike Rotoweeder is leverbaar in 6,20 en 8,10 meter uitvoering.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Model 620 Model 810

Werk breedte 6,20 m  8,10 m 

Transport breedte 3,00 m 3,00 m

Transport hoogte 3,01 m 4,00 m

Gewicht 1 275 kg 1 550 kg

Benodigd vermogen PK/KW 60/44 70/51

Aanhanging Cat 2 Cat 2

Aantal werk elementen 33 stuks 43 stuks

Aantal wielen per element 2 stuks 2 stuks

Aantal tanden per wiel 16 16

Minimale afstand tussen de wielen 200 mm 200 mm

Diameter van de wielen 540 mm 540 mm

SPIKE Rotoweeder kenmerken

Degelijke rotor wielen
De spike Rotoweeder gietstalen wielen 
met 16 spikes en gegoten in een 
speciale legering waardoor er een zeer 
hoge kwaliteit ontstaat voor een lange 
levensduur.
De wielen hebben robuuste lagers 
die onderhoudsvrij zijn en compleet 
gesloten zijn voor stof.

Modulaire werk elementen
De wielen zijn bevestigd aan de machine 
midels een speciale ophanging.
Door deze ophanging kunnen de 
elementen zeer eenvoudige worden 
verschoven of van de grond geheven 
worden zonder dat er gereedschap 
benodigd is.
Dit is zeer handig wanneer je enkel in de 
rij wilt wieden.

Onafhankelijk geveerde 
elementen
De elementen van de Spike Rotweeder 
zijn onafhankelijk van elkaar geveerd 
met een veer op elk element.
Dit zorgt voor een perfecte 
bodemvolging zelfs bij oneven 
omstandigheden.

Afschermkap
De Spike Rotoweeder heeft een 
afschermkap over de gehele 
middensectie van de machine.
Dit om schade aan de cabine te 
voorkomen en de veiligheid van de 
chauffeur te garanderen.
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SPIKE Rotoweeder Transport

Hydraulisch opklapbaar

De Spike Rotoweeder heeft 2 hydrauliek 
cilinders.
Hierdoor kan de machine soepel en snel 
opklapt worden.

LED transport verlichting

De spike Rotoweeder heeft standaard 
LED transport verlichting and breedte 
markering borden  voor een veilig 
wegtransport dag en nacht.

3 meter transport breedte

De Spike Rotoweeder heeft een 
transportbreedte van 3 meter en een 
hoogte van 4 meter.
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Rietdijk 2b
7475RA Markelo

+31(0)653863224

www.ecoweeding.com
info@ecoweeding.com
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