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Betrouwbare
voederwinning
op de momenten
die ertoe doen

Als veehouder of loonwerker wil je altijd kunnen vertrouwen op je 

machines. Je wilt maximaal presteren onder alle omstandigheden. 

In 1986 bracht Schuitemaker ’s werelds eerste dubbeldoelwagen op 

de markt. Vanaf dat moment hoefden veehouders en loonwerkers 

zowel bij maïs- als bij grasoogst nog maar één wagen te gebruiken. 

Het hele oogstseizoen efficiënt inzetbaar met slechts één slimme 

investering. 

De Rapide opraapwagen heeft dankzij het unieke concept met de 

Schuitemaker Trailing pickup een compacte bouw en maximale 

bodemvrijheid. Daarom kunnen wij met trots zeggen dat wij nog 

altijd de bedenkers zijn van de enige echte dubbeldoelwagen.
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Ons unieke
Rapide concept
compact met optimale 
bodemvrijheid

Ruim 30 jaar bewezen opraap resultaat

De Schuitemaker Rapide is standaard uitgerust met een slepende 

pickup. Een unieke technologie waarbij de pickup onder de wagen 

is gepositioneerd. Hierdoor is de wagenbouw compacter bij een 

gelijke laadinhoud en is er maximale bodemvrijheid bij inkuil- en 

silagewerk.

Anders dan bij een stekende pick-up loopt de Schuitemaker 

Trailing pick-up soepel over een hobbelig perceel en klapt hij weg bij 

obstakels. Zo heb je de beste bodemvolging en een gegarandeerd 

schone gewasstroom. Daarnaast stelt de 1.80m brede pick-up je 

in staat sneller en schoner op te rapen. Dit maakt de Schuitemaker 

Rapide de perfecte partner voor zowel gras- als maisoogst.

De combinatie van de unieke eigenschappen van ons concept met 

de Schuitemaker Trailing pick-up, de RapidFlow invoerrol en de 

krachtige soepele PowerRotor, maken het oprapen nog makkelijker, 

zuiniger en efficiënter dan ooit tevoren.

Zo bereikt u moeiteloos het optimale resultaat.

RapidFlow invoerrol voor optimale gewasleiding

Open achterzijde voor eenvoudig onderhoud
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Uitstekende 
snijkwaliteit
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Powerrotor 
de optimale rotor in  
alle omstandigheden

Met de Schuitemaker Powerrotor wordt het verwerken van de 

gewasstroom soepeler, ook in de zwaarste omstandigheden. 

Dit betekent een minimale vermogensbehoefte en een lager 

brandstofverbruik.

De meest optimale rotorvorm na veel onderzoek en praktijktesten. 

Door de geoptimaliseerde tandvorm, wordt er minder druk 

uitgeoefend op de voorwand en kent de Schuitemaker Rapide een 

lange levensduur.

 

En mét behoud van de uitstekende snijkwaliteit die u 

gewend bent van een Schuitemaker
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Efficiënt en  
vers voeren
met de Rapide V

De Schuitemaker Rapide is er ook in een voerdoseerwagen  

variant, waardoor het mogelijk is om de koeien iedere dag vers gras 

te voeren. Hierdoor behaal je een hoge efficiëntie in de mineralen 

kring loop en een perfecte eiwitbenutting uit eigen gewas. 

De Schuitemaker Rapide V-uitvoering heeft standaard drie 

doseerwalsen die in combinatie met de dwarsafvoerband het  

voer gelijkmatig aan het voerhek verdelen. 

Zo is de Rapide nog breder inzetbaar.



9

R
A

P
ID

E



10

R
A

P
ID

E

Bedieningsscherm
overzichtelijk en 
intelligent

De combinatie van de gebruiksvriendelijke joysticks en het over-

zichtelijke bedieningsscherm zorgt ervoor dat de Schuitemaker 

Rapide eenvoudig te bedienen is. Hierdoor kunt u zich volledig 

focussen op de wiers en het laadproces. 

Bij het lossen wordt de stand van de achterklep door middel van 

een hoeksensor op de bedieningskast aangegeven en u kunt 

zelf automatische functies instellen. Om gevaarlijke situaties te 

voorkomen, is de bedieningskast beveiligd tegen foutbediening. 

Het Schuitemaker ‘Bedieningsscherm’ is een compact bedienings-

scherm, die ook te koppelen is met ISOBUS besturing.
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Technische specificaties

Verklaring van de tekens:    = Standaard     O = Optioneel      -   = Niet leverbaar 
Alle gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, doch niet bindend. Wijzigingen in constructie/uitvoering zijn altijd mogelijk.

RAPIDE 10 SERIE

TYPE: 55 65 75 85

Dubbeldoel Ja Ja Nee Nee

Inhoud DIN, standaard 27 33 44 49

Afmeting S Lengte 842 942 1042 1142

Breedte 250 250 250 250

Hoogte 334 334 365 365

Bakafmeting Lengte 643 743 843 943

Breedte 220 220 220 220

Hoogte 206 206 216 216

Pick-up breedte 180 180 180 180

Snijlengte 4,4 4,4 4,4 4,4

Spoorbreedte 1900 1900 2000 2000

Tandem (technisch draagvermogen) Ton 18 18 20 20

Laadvermogen Ton 10 10 10 10

Max. bandhoogte 117 117 117 117

Luchtgeremd

Electrische remkrachtregelaar - -

Automatische remkrachtregelaar - -

Kogelkop K80 O O O O

3-delige Messenbalk O O O O

RapidFlow invoerrol O O O O

Kortgewasrol O O O O

Weeginrichting O O O O

TANDEM RAPIDE 10 SERIE

TYPE: 55 65 75 85

18 tons meelopend gestuurd pendeltandem - -

18 tons gedwongen gestuurd pendeltandem O O - -

20 tons parabool geveerd meelopend gestuurd tandem - -

20 tons parabool geveerd gedwongen gestuurd tandem - - O O
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