
KOMPAKTOMAT
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10–14 km/h 

Zaaibedbereiders Kompaktomat zijn beproefde 
machines die zijn ontworpen voor het 
bewerken van de grond na het ploegen. Tijdens 
één run wordt de grond perfect verwerkt tot 
een egaal zaaibed, wat vereist is voor het zaaien 
van gewassen zoals bieten en uien
Het voordeel van de machine is een uitstekende 
egalisatie van het oppervlak, verkruimeling van 
kluiten en de vorming van een luchtig zaaibed. 
Het land is perfect geëgaliseerd, 

0–100 mm (0–4 in)

N NS
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KOMPAKTOMAT N/NS

Hoge capaciteit en kwaliteit van werk
7 bewerkingen worden uitgevoerd tijdens één run
Werksnelheid tot 14 km/h.
Optimale beluchting en herstel capillaire eigenschappen  zorgen voor een gelijkmatige 
opkomst van de plant
Nauwkeurige aanpassing van de diepte van het zaaibed zorgt voor een optimale 
voorbereiding van het zaaibed voor elk gewas.
Automatische bescherming van ploegscharen zorgt voor een probleemloze werking.
Uitstekende egalisatie van oneffenheden in het veld

Robuust design
High-strength staal voor  voor een sterk en duurzaam frame. 
De robuuste egaliserende  leveler aan de voorzijde zorgt voor voor een eerste 
vlaklegging van oneffenheden
Veerbeveiligde schoffelelementen voor propleemloos werken
Ontwerp en afstelling van de kompaktomat zijn gericht op optimaal gebruikers 
gemak. Eenvoudige maar hoogwaardige constructie met minimale onderhoud zorgen 
voor een  machine  voor jarenlang probleemloos gebruik

Vanwege de hoge werksnelheid kheeft de machine een hoge capaciteit zelfs met een lagere werksnelheid van de
Kompaktomat-machine. Een belangrijke voordeel is dat Kompaktomat vanwege zijn doordachte ontwerp en gunstige
gewicht de grond na het ploegen tijdens één run kan voorbereiden, terwijl de grond niet alleen intensief wordt gemengd,
maar ook een egaal en vlak zaaibed wordt bereid.
Tijdens het werk voert Kompaktomat verschillende bewerkingen uit, waarbij het grondoppervlak wordt geëgaliseerd en een
optimaal zaaibed wordt gecreëerd. In de gecultiveerde grond wordt de capillariteit hersteld en op de vereiste diepte wordt
een zaaibed gevormd. De kluiten worden fijn verkruimeld. Om een ideaal zaaibed te maken, is Kompaktomat uitgerust met
drie levelborden. De voorste levelbord bevindt zich voor de rol, zodat de machine zelfs hoge oneffenheden kan egaliseren en
verspreiden.
Optioneel kan de Kompaktomat worden uitgerust met hydraulische aanpassing van de sectie met de beitels als ook
hydraulische aanpassing van de voorste leveller



Hoogte instelling voor egalisatie 
levelbord

keuze uit 
verschillende rollers

Diepeinstelling van de sectie met beitels

1                2 3   4        5 6 

1. Levelbord aan voorzijde voor een eerste grove egalisatie 
2. Rol voor het eerste verkruimelen en breken van kluiten.
3. Werk/beitel-sectie losmaken en cultiveren van de grond. 

4. Centrale levelbord egaliseert losgemaakte grond en geleid 
deze  naar onder en voor de achterrol 

5. De achterrol zorgt voor een optimale verkruimeling en vast-
ligging van het opppervlak

6. Getand levelbord zorgt voor definitieve afwerking

Technical parameters  Units Kompaktomat 

K 250 N

Kompaktomat 

K 300 N

Kompaktomat 

K 400 NS

Kompaktomat 

K 500 NS

Kompaktomat 

K 600 NS

Werkbreedte mm / ft 2580 / 8.5 3000 / 9.8 4000 / 13 5000 / 16.4 6000 / 19.7

Transportbreedte mm / ft 2580 / 8.5 3000 / 9.8 3000 / 9.8 3000 / 9.8 3000 / 9.8

Lengte van machine mm / ft 2640 / 8.6 2640 / 8.6 2930 / 9.6 3200 / 10.5 3200 / 10.5

Werkdipete mm  / in 0–100 / 0–4 0–100 / 0–4 0–100 / 0–4 0–100 / 0–4 0–100 / 0–4

Aantal beitels AL/CF/AP pcs 11 / 26 / 11 13 / 30 / 12 18 / 39 / 16 23 / 49 / 23 27 / 59 / 24

Capaciteit ha/h (ac/h) 2.0–3.0 (5–7.5) 2.2–3.2 (5.5–8) 3.0–4.0 (7.4–10) 5.0–6.0 (12.4–14.8) 6.0–7.2 (14.8–17.8)

benodigd vermogen kW / HP 55 / 75 70 / 95 90 / 125 120 / 165 130 / 180

Gewicht kg / lb. 1155 / 2546 1510 / 3329 2670 / 5886 3150 / 6946 3500 / 7718

More info at www.farmet.eu
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KOMPAKTOMAT P/PS

KOMPAKTOMAT & MONSUNHoge capaciteit en kwaliteit van werk
7 bewerkingen worden uitgevoerd tijdens één run
Werksnelheid tot 14 km/h.
Optimale beluchting en herstel capillaire eigenschappen  zorgen voor een 
gelijkmatige opkomst van de plant
Nauwkeurige aanpassing van de diepte van het zaaibed zorgt voor een 
optimale voorbereiding van het zaaibed voor elk gewas.
Automatische bescherming van ploegscharen zorgt voor een probleemloze 
werking.
Uitstekende egalisatie van oneffenheden in het veld

Robuust design
High-strength staal voor  voor een sterk en duurzaam frame. 
De robuuste egaliserende  leveler aan de voorzijde zorgt voor voor een eerste 
vlaklegging van oneffenheden
Veerbeveiligde schoffelelementen voor propleemloos werken
Ontwerp en afstelling van de kompaktomat zijn gericht op optimaal gebruikers 
gemak. Eenvoudige maar hoogwaardige constructie met minimale onderhoud 
zorgen voor een  machine  voor jarenlang probleemloos gebruik

Halfgedragen machines met werk-breedten van 3 m tot 9,85 m. Breed scala aan uitvoeringen voor middelgrote bedrijven als
ook voor bedrijven die zoeken naar optimale capaciteit.
Tijdens het werk voert Kompaktomat verschillende bewerkingen uit, waarbij het grondoppervlak wordt geëgaliseerd en een
optimaal zaaibed wordt gecreëerd. In de gecultiveerde grond wordt de capillariteit hersteld en op de vereiste diepte wordt een
zaaibed gerealiseerd.
Optioneel kan de Kompaktomat worden uitgerust met hydraulische aanpassing van de sectie met de beitels als ook
hydraulische aanpassing van de voorste leveller
Halfgedragen machines kunnen ook worden uitgerust met  driepuntskoppeling aan achterzijde van categorie 2 of 3,  voor
bijvoorbeeld een extra verkruimelde crosskill-rollen .Deze rollen zijn vooral geschikt voor de zomer wanneer harde droge
kluiten intensief moeten worden verkruimeld. Een zaaimachine is een andere mogelijkheid



Hoogte instelling voor egalisatie 
levelbord

keuze uit verschillende 
rollers

Diepeinstelling van de sectie 
met beitels

1. Tractor-spoor cultivators voor losmaken wielsporen.
2. Levelbord aan voorzijde voor een eerste grove egalisatie 
3. Rol voor het eerste verkruimelen en breken van kluiten.
4. Werk/beitel-sectie losmaken en cultiveren van de grond.

5. Centrale levelbord egaliseert losgemaakte grond en geleid deze  naar 
onder en voor de achterrol 

6. De achterrol zorgt voor een optimale verkruimeling en vast-ligging van 
het opppervlak

7. Getand levelbord zorgt voor definitieve afwerking 

1        2             3               4 5         6             7

Technical parameters  Units Kompaktomat 

K 300 P

Kompaktomat 

K 400 PS

Kompaktomat 

K 450 PS

Kompaktomat 

K 500 PS

Kompaktomat 

K 600 PS

Kompaktomat 

K 700 PS

Kompaktomat 

K 800 PS

Kompaktomat 

K 1000 PS

Werkbreedte mm / ft 3000 / 9.8 4000 / 13.1 4500 / 14.8 5000 / 16.4 6000 / 19.7 7000 / 23 8000 / 26.3 9850 / 32.3

transportbreedte mm / ft 3000 / 9.8 3000 / 9.8 3000 / 9.8 3000 / 9.8 3000 / 9.8 3000 / 9.8 3000 / 9.8 3000 / 9.8

Ttransporthoogte mm / ft 1650 / 5.5 2670 / 8.7 3030 / 9.9 2790 / 9.1 3230 / 10.6 3830 / 12.6 4220 / 13.9 4190 / 13.8

TMachine lengte mm / ft 5965 / 19.6 5965 / 19.6 5965 / 19.8 6105 / 22 6105 / 22 6105 / 22 6105 / 22 6660 / 24

Werkdiepte mm / in 0–100 / 0–4 0–100 / 0–4 0–100 / 0–4 0–100 / 0–4 0–100 / 0–4 0–100 / 0–4 0–100 / 0–4 0–100 / 0–4

Aantal beitels AL/CF/AP pcs 13 / 30 / 12 18 / 39 / 16 20 / 47 / 20 23 / 49 / 23 27 / 59 / 24 31 / 69 / 31 35 / 77 / 32 43 / 91 / 38

Capaciteit ha/h (ac/h) 2.2–3.2 (5.5–8) 3.0–4.0 (7.4–10) 3.5–4.5 (8.6–11) 3.0–5.0 (7.4–12.4) 3.5–6.0 (8.6–14.8) 4.5–7.0 (11–17) 5.5–8.0 (13.6–19.8) 8.5–10.0 (21–24.7)

Vermogen kW / HP 70 / 95 90 / 125 110 / 150 120 / 165 130 / 180 150 / 205 160 / 220 180 / 245

Gewichtt kg / lb. 2360 / 5203 3010 / 6636 3340 / 7363 4025 / 8874 4360 / 9612 4960 / 10935 5345 / 11784 6920 / 15256

More info at www.farmet.eu
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Dubbele rol achterzijde 
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ROLLEn

mm 400

kg/m 60
kg

1      BR

mm 400

kg/m 202
kg

4      DCR

mm 400

kg/m 60
kg

2      SB

mm 400

kg/m 115
kg

5      RR

mm 400

kg/m 170
kg

3      CR

1 x
2 x
3

4

5 x

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x

Variant 1 +2 2
Variant 2 +2 3
Variant 3 +5 3

WE RECOMMEND

flexi-board finish roller



Uw Farmet dealer

www.farmet.eu

All technical data is for information purposes only. Producer reserves the right of changes.  Edition: 01/2019

Melkweg 2
2971 VK Bleskensgraaf
Tel;(+31)0184692732
E mail;  info@farmstore.nl
Web;   www.farmstore.nl




