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Wij stellen alles 
in het werk om u 
een betrouwbare 
en  robuuste machine 
te garanderen, op 
maat van uw eisen !

Omdat wij ons ervan bewust 
zijn dat u inspanningen 
doet voor het behoud van 
het milieu, bedenken wij 
doordachte en duurzame 
oplossingen.

Onze opdracht: het u 
adviseren van duurzame 
en performante 
technieken, met respect 
voor het milieu.
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WERKBREEDTES: VAN 3 TOT 10M
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Andere werkbreedtes: ons contacteren

DE FRAMES:
DE DUBBELFRAMES: VOOR EEN GROTERE STABILITEIT
Hoofdframe van 140 x 8mm
Subframe van 120 x 5 mm, gemonteerd met verstelbare koppelstukken.
Bodemvrijheid: 650mm
werkdiepte wordt geregeld door middel van dieptewielen:  
Ø 550 x 175 mm 10 PLY
Verlichting en Signalisatie in optie

DE FRAMES VOOR GROTE WERKBREEDTES TOT 10M

Hoofdframe: 140 x 8 mm
Subframe van 120 x 5 mm, gemonteerd met verstelbare koppelstukken.
Bodemvrijheid: 650mm
Werkdiepte worde geregeld door dieptewielen: Ø 584 x 236 mm 10 PLY
Inclusief signalisatie en verlichting

Rust uw machine uit in functie van uw teelten

   √  Kies de voor u ideale werkbreedte
   √  Kies het aantal wielen
   √  Maak een keuze uit: vollevelds, in de rij, of tussen de rijen.

STEL UW MACHINE SAMEN!

WIEDEN EN DE KORST BREKEN OP GROTE SNELHEID!
De ROTANET helpt u het breken van de bodemkorst. 
Deze breekt en verwerkt het bodemoppervlak dankzij de 
plaatsing van de lepeltjes, die zich volledig op het uiteinde 
bevinden.
De lepeltjes rukken de kiemplantjes uit de grond in het witte 
blad stadium, zonder het hoofdgewas te beschadigen.
De bodem wordt verlucht, onkruiden worden bestreden 
d.m.v. uitdroging.

De Rotanet kan gebruikt worden in het merendeel van de 
gewassen (maïs, koolzaad, graangewassen, bieten, enz... )
Zijn bodembewerking zorgt ervoor dat de grond sneller 
opwarmt, waardoor de groei geoptimaliseerd wordt.
Door zijn werksnelheid van 15 km/u, verkrijg je een 
grote capaciteit.
Je kan dus met deze machine je gewassen behandelen, in 
een zeer korte tijdsspanne.

VOOR NA

PROFITEER VAN DE MEER DAN 75 JAAR ERVARING EN INNOVATIE BIJ CARRE
• Carre is een familiaal bedrijf uit de Vendée. Sinds 1938 is onze missie :  het ontwerpen, fabrice-
ren en verdelen van machines gewijd aan de bodem en zaaibed voorbereiding, lokale bemesting, 
maar ook een compleet gamma voor het onderhoud van de gewassen. Onze ambitie is het aanbie-
den van machines geschikt en aangepast voor het werken onder alle mogelijke omstandigheden.
• Gelegen in het hart van een agrarisch gebied, ontwikkelt Carre al haar producten in nauwe 
samenwerking met erkende graantelers. Met de aankoop van Carre machines, geniet U van hun 
kennis en ervaring van hun werktuigen.
• In 75 jaar werd het bedrijf met meerdere innovatieprijzen beloond. Kortom Carre wenst jullie te 
begeleiden bij het duurzaam beheer van uw gewassen om zo een   optimale opbrengst te garan-
deren.

DE OPKLAPBARE MODELLEN

Opklapbaar naar achter: 
GL frame van 9 tot 10m

Sequentieel opklappen 
op 3m

Standaard:  
Dubbel frame van 4m50 tot 8m

Hydraulisch opklapbaar op 2m90 tot 7m 
werkbreedte
Chassis 8m werkbreedte: opklapbaar  
op 3m

HET STERVORMIG WIEL
De wielen zijn onafhankelijk van elkaar gemonteerd, elk op een 
apart afgeveerde arm. Bij het raken van een obstakel is er slechts 1 
wiel die reageert, waardoor we een homogene werking hebben bij 
ieder wiel.

De wielen zijn geschrankt gemonteerd, tenijnde verstoppingen 
tegen te gaan.

Het stervormig wiel haalt zijn voordeel uit zijn 20-jarige ervaring

Door u in te stellen werkdruk.

Perfect losmaken van de korst, tussenafstand van de wielen is 87 mm

Drukveer naar 
keuze met 7mm 
of 8mm voor 
de zwaardere 
bodemtypes

16 lepeletjes 
van 2cm breed  
Ø 540 mm

SUPPLEMENTEN
CONTROLEREN VAN DE 
BEWERKTE AKKERS
Eenheidsteller op 
steunwiel

VOOR VEILIGER TRANSPORT
Verlichting en/of 
signalisatie

GETUIGENIS VAN EEN GEBRUIKER
Mr Heims, akkerbouwer in Duitsland

Ik heb een Rotanet van 9m die ik gebruik op 1020 ha (400 ha Bio en 620 ha conventionele landbouw) De hoofdteelten op mijn bedrijf 
zijn: tarwe, wintergerst, haver, triticale, koolzaad, spelt en erwten. Ik was op zoek naar een oplossing die me meer flexibiliteit verleent bij 
de mechanische onkruidbestrijding, en daarbij het werk vervolmaakt van men schoffelmachine. Ik gebruik de machine 2 maal op men 
herfstgewassen, met een werksnelheid van 12-16 km/u. Ik werk wel met diagonale werkgangen. Vanuit dat opzicht, mag ik zeggen dat 
men verwachtingen ingelost zijn. Na de opkomst, is het effect van onkruidbestrijding niet zo sterk aanwezig, maar het losmaken van de 

bodemkorst biedt alleen maar voordelen, omdat de ontwikkeling van het gewas versnelt wordt door de verluchtte bodem, waardoor de 
onkruiden minder kans maken zich te ontwikkelen. Op de bieten ga ik zo snel mogelijk te werk, zodoende de mineralisatie te bevoordelen 

en het breken van de korst. Deze laatste help vooral bij de groei van de bieten. Ik merk langere blaadjes op, vitaler, en veel groener. Ik pas de 
machine toe tot het 6-8 blad stadium. Een passage van de Rotanet breekt ook de struktuur van gewasresten of residu’s. Hierdoor vermindert men 

het risico op opstroppen van de machine.


