
De begeleidingsinterface van Lynx 
is uitgerust met een colorimetrische 
camera, de meest geavanceerde 
technologie op de markt, dat zelfs 
toelaat om te werken in hogere 
gewassen.

Het mechanisme van de  
begeleidingsinterface is uitgerust 
met een nieuwe en exclusieve 
kinematiek dat bewegingen zonder 
wrijvingen mogelijk maakt om de 
geleidingsorganen te beschermen 
tegen slijtage en spel.

De begeleidingsinterface is goed 
verankerd in de grond dankzij  
wielen met een groot diameter,  
en speelt op deze manier een  
stabiliserende rol om de reactietijd 
van de schoffelmachine te  
optimaliseren bij zijdelingse  
bewegingen.

Snelle afstelling van  
de spoorbreedte :

 1,50m / 1,60m / 1,70m / 1,80m 
 1,90m / 2m 

ZÉÉR GOEDE  
REACTIVITEIT 

NAUWKEURIGHEID OP DE RIJ

EEN NIEUWE GENERATIE
PRECISIESCHOFFELMACHINES 

EEN NIEUWE  
SCHOFFELMACHINE 
VOOR EEN  
NIEUWE 
LANDBOUW

Veelzijdige interface:  
Aanpasbaar op elk type schoffelmachine / Op elk merk

Bois Choppard 
De proefboerderij

De boerderij du Bois Choppard is, op een oppervlakte van 
400 hectare, een bron van inspiratie voor de machines 
ontwikkeld voor de specifieke behoeften van het bedrijf, 
alsook een ruimte voor demonstraties, proefvelden,  
onderzoek en opleiding voor de landbouwers.

Het landbouwbedrijf teelt al biogranen sinds 
1999 en het bedrijf is een laboratorium van 
ideeën voor de familie die het merk Phenix 
gesticht heeft. Alle teelten worden mechanisch 
onkruidvrij gehouden. Daardoor ontstaat  
er ook snel feedback ten opzichte van  
de verschillende werktuigen.

Phenix heeft een voorstellingpro-
gramma opgezet met zijn netwerk 
verdelers om de klanten die 
interesse tonen voor mechanische 
onkruidbestrijding te kunnen 
verwelkomen. Het Phenix team 
adviseert en deelt ervaring uit 
rechtstreeks vanuit de praktijk.

BEZOEK ONZE 
PERCELEN

+33 (0)3 86 34 31 64       commercial@bc-technique.com 
BC TECHNIQUE - Bois Choppard - Franse - 89270 VERMENTON www.phenixagrosystem.fr

De innovatieve opbouw van de Onyx-schoffelmachine 
en van de Lynx-geleidingsinterface zijn volledig nieuw 
ontworpen voor de nieuwe teelttechnieken toegepast  
in gangbare, bio of conventionele teelten, en bieden  
een ongezien niveau van nauwkeurigheid en  
betrouwbaarheid op éénzelfde machine. D
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Dit systeem met voorgespannen veren zorgt voor een  
gewichtsoverdracht van het onderstel naar de tand. 
Als gevolg hiervan blijven de elementen op de afgestelde  
diepte werken:  de werkdiepte van de tanden blijft altijd  
constant, wat essentieel is om onkruid perfect te kunnen  
schoffelen, zeker bij een uiterst ondiepe werking. Nauwkeurige afstelling  

van de werkdiepte.
Drukafstelling /
Bodemtype / rijsporen 
voor de tractor.

De parallellogrammen van de Onyx schoffelmachine 
zijn zowel afstelbaar in de hoogte als in de stijfheid en 
zijn de enigen die uitgerust zijn met de X-Control.

Nauwkeurigheid is een ketting die geen zwakke schakel tolereert. Van de  
aankoppeling tot de tanden, elk van de organen van de machine geniet van 
beslissende innovaties voor een overtuigend en blijvend resultaat. Zo behoudt de 
Onyx schoffelmachine jarenlang uitzonderlijke kwaliteiten, ook bij een intensief 
gebruik in de nieuwe teeltrotaties die een hogere sollicitatiegraad vergen.

Het mechanisme van de interface, met een nieuwe en exclusieve kine-
matica, beschermt de geleidingscomponenten tegen slijtage en spel.

Een dubbele balk in H-vorm biedt een maximale stijfheid, terwijl de 
dragers voor de schoffelelementen stevig vastgehouden worden.

De tandhouders worden geassembleerd met conische  
assen met polymere ringen om een voorbeeldige  
stabiliteit van de tand in de rij te garanderen en  
dus ook de teelt optimaal te beschermen.

STIJFHEID, EEN LANGDURIGE BRON VAN 
NAUWKEURIGHEID 

PARALLELLOGRAM 
EXCLUSIEF

Deze schoffelmachine met 
een chirurgische nauwkeu-
righeid werd getest op 
steenachtige percelen van 
de Bourgondische plateaus 
en is in staat om “tarwe 
te schoffelen op hellende 
en steenachtige percelen” 
volgens de gebruikers.

TRANSPORT

ALLE CONFIGURATIES  
VOOR AL UW TEELTEN.

Het vergrendel/ontgren-
delsysteem voorkomt  
elke beschadiging tijdens  
verplaatsingen op de 
openbare weg.

SCHOFFELEN, WIEDEN, OPHOGEN.  
GEEF UW TEELTEN EEN BOOST.

Bij elk onderdeel van de machine, éénzelfde  
kijk op kwaliteit, duurzaamheid en innovaties uit 
veldervaring, ontworpen door landbouwers-on-
dernemers en uitgevoerd door Franse bedrijven.

De X-Control parallellogrammen 
kunnen vrij op de volledige breedte 

van de balk bevestigd worden om een 
aanpassing te bieden voor elke teelt, 

vanaf 15cm voor granen.

Alle Phenix-onderde-
len zijn van oorsprong 
geïdentificeerd voor 
een naverkoopdienst 
van onberispelijke 
kwaliteit.

Elk X-Control parallellogram   beschikt over een eigen 
diepte- en drukafstelling.

Hydraulisch en onafhankelijk beheer  
van de X-Control elementen vanuit de cabine.  
Onafhankelijke afsluiting per rij, GPS compatibel.

Mechanische uitvoering

Hydraulische uitvoering

ISOBUS SCHOFFELMACHINE

OORSPRONG CONSTRUCTEUR


