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Zaaibedbereider
Tijdens het voorjaar is een goede en snelle zaaibedbereiding van groot belang. Onze VSS AGRO Zaaibedbereiders zijn
modulair opgebouwd waardoor er diverse opties mogelijk zijn en waarbij het verstelgemak de boventoon voert. De
machine is opgebouwd uit een stevig gelast frame met daaraan de verschillende componenten die de grond bewerken.
Aan de voorzijde van de machine bevinden zich
verende sleepbeitels. Deze beitels trekken de ploegsnede open en egaliseren de grond voordat deze in
de verkruimelrol komt. Vervolgens egaliseert de eerste
egalisatieplaat het zaaibed. De vier rijen rechte triltanden zorgen voor de juiste werkdiepte van de
machine. De tweede egalisatieplaat egaliseert de
sporen van de triltanden, waarna de achterrol het
zaaibed aandrukt. Het unieke van deze machine is
de hydraulische verstelling van de sleepbeitels en de
rechte triltanden. Door de hydraulische cilinder kan
tijdens bedrijf de diepte van zowel de sleepbeitels als
van de triltanden worden ingesteld. Een duidelijke
wijzer met schaalverdeling geeft de werkdiepte aan.
De machine is zo opgebouwd dat er verschillende opties mogelijk zijn. Zo kan men kiezen voor sleepbeitels of de VSS
Cappon ganzenvoetbeitel aan de voorzijde. Aan de achterzijde is het ook mogelijk om met dubbele rollen te werken of
met Crosskill ringen. Het tandenveld kan uitgevoerd worden met 4 of 5 rijen triltanden of ganzenvoeten. De machine is
verkrijgbaar in uitvoeringen van 3 t/m 9 meter waarbij 4,5 meter hydraulisch wordt opgeklapt. Vanaf 4,5 meter behoort
een halfgedragen uitvoering tot de mogelijkheden.

Frontbereider
In het voorjaar is het belangrijk om in zo min mogelijk werkgangen de grond zaaiklaar te maken. Hierdoor wordt
insporing voorkomen wat ten goede komt aan het zaaibed. Met de VSS AGRO Frontbereider is dit ook mogelijk op de
zwaardere grondsoorten, waardoor een tweede bewerking niet meer noodzakelijk is. De machine wordt in de fronthef
gemonteerd en is te combineren met een zaai- of pootmachine en/of een ander grondbewerkingswerktuig achter de
tractor. In combinatie met een grondbewerkingswerktuig zorgt de VSS AGRO Frontbereider voor de eerste grondbewerking van de geploegde grond. De verende sleeptanden egaliseren eveneens de grond.
Aan de voorzijde is een diepteregelende buizenrol in v-vorm gemonteerd met een diameter van 500 milimeter. Deze
V-rol is in hoogte verstelbaar met een topstang. Na de V-rol volgen twee rijen van verende sleeptanden welke in hoogte
verstelbaar zijn met een topstang of een hydraulische cilinder. Na de verende sleeptanden volgt de gepantenteerde
verkruimelende T-rol.

Om de VSS AGRO Frontbereider te combineren met een zaai- of pootmachine kunnen de verende sleeptanden vervangen worden door 3-rijen grote triltanden. Achter de verkruimelende T-rol wordt dan een verend egalisatiebord (2-delig)
gemonteerd.

Frontegalisator
De VSS AGRO Frontegalisator is geschikt om in het voorjaar als een eerste egaliserende bewerking de ploegsneden
af te vlakken. Deze machine bestaat uit een eerste egaliserende hoeklijn, diepteregelende verkruimelrol in v-vorm en
nogmaals een egaliserende hoeklijn. De machines zijn verkrijgbaar met een werkbreedte van 3 meter tot een werkbreedte van 6 meter.

Rijenspuit
De kap is in breedte verstelbaar en wordt aan een
parallelogram gemonteerd. Het verstellen van de breedte
van de kap gaat via een spindel aan de bovenkant. De
verstelconstructie is uitgevoerd in roest vast staal. De
werkbreedte varieert zo tussen de 20 en 55 centimeter.
Andere maten zijn ook leverbaar. Achterop de kap zit een
kunststofflap om drift te beperken. Het element waaraan
de spuitkap gemonteerd kan worden, wordt geleverd
met een in hoogte verstelbaar luchtbandwieltje, om de
hoogte te bepalen. Het is ook mogelijk om de spuitkap op
alle parallelogrammen van elk Nederlands machinemerk
te monteren.
•

Onderbladspuit met torpedovorm

•
•

Werkbreedte 3-9 m
Rijafstand 75 cm

•
•

Parallelgeleiding om het gewas te volgen
Verstelbare spuitkap gewas op rijen

•

Leverbaar in 3 uitvoeringen:
1. 10-30 cm uien
2. 20 - 50 cm gewas op 50 cm
3. 30 - 60 cm gewas op 75 cm

Schoffelmachine
Voor de kleinere rijafstanden ontwikkelde VSS AGRO een
schoffelelement voor het schoffelen en aanaarden van
gewassen in de kleinere rijafstanden, bijvoorbeeld die van
uien. Daarnaast is de machine ook geschikt voor gewassen
op een rijafstand van 50 centimeter of groter. Door de
ranke vorm van het schoffelelement wordt de schade aan
het gewas tijdens de schoffelwerkzaamheden tot een
minimum beperkt. Door de stabiele constructie van het
schoffelelement, wat rechtlijnig beweegt door middel van
een gelagerde constructie, is er een onderhouds- en spelingsvrij element ontwikkeld. Door deze constructie kan
het element kort worden gehouden waardoor de precisie
van het schoffelen toeneemt. Daarnaast is het schoffelelement modulair opgebouwd, zodat er verschillende
aanbouwdelen verkrijgbaar zijn om het onkruid mechanisch te bestrijden.

Selectiewagen
De hydraulisch aangedreven VSS AGRO Selectiewagens zijn ontworpen om rijdend aardappelvelden visueel te inspecteren op afwijkende planten. Deze kunnen vervolgens worden verzameld in de kunststof voorraadbak. Het basismodel
van de VSS AGRO Selectiewagen heeft drie wielen en is voorzien van een 13 pk benzinemotor en is traploos regelbaar
van 0-12 km/h. De meest uitgebreide uitvoering wordt geleverd met vier wielen en een 25 pk dieselmotor. Ook de standaard voorraadbak met een inhoud van 500 liter kan met een grotere inhoud geleverd worden.

Proseed
De VSS AGRO Proseed is uitermate geschikt voor het zaaien van gras en granen.
De VSS AGRO Proseed onderscheidt zich door goede verdeling en een verbeterde opkomst van het gewas. Service en onderhoud zijn tot een minimum
beperkt en op eenvoudige wijze uit te voeren. De VSS AGRO Proseed brengt het
zaad op de grond door middel van 64 grote uitlopen. Het grote aantal uitlopen
zorgt voor een volveldse werking en dus bij opkomst een grasmat die beter
bedekt zal zijn. Het zaad komt terecht op de door de ring vast aangedrukte
grond. De gleuven worden daarna dicht geschoven. Het zaaibed wordt door
de V-rol aangedrukt. De machine heeft een werkbreedte van 3 meter en wordt
toegepast i.c.m. een Kverneland 1-drill pro rotarkopeg met hydraulisch aangedreven pneumatische zaaiunit. Een speciaal gevormde egalisatieplaat achter
de kopeg geeft een optimaal zaaibed. Ook is het mogelijk om de helft van de
uitlopen uit te schakelen waardoor er met 32 uitlopen gewerkt wordt, dit maakt
de machine ook zeer geschikt om granen te zaaien.

Drukrol

De VSS AGRO Drukrol is geschikt voor het gelijkmatig aandrukken van de grond tussen de tractorwielen. De VSS AGRO
Drukrol is tussen iedere willekeurige machine en tractor toepasbaar, waardoor de VSS AGRO Drukrol zich onderscheidt
van andere druksystemen. Doordat de VSS AGRO Drukrol gedeeltelijk onder de hefinrichting van de tractor gemonteerd
wordt, heeft de VSS AGRO Drukrol een zeer beperkte aanbouwlengte. De VSS AGRO Drukrol is uitgevoerd met categorie
2 aankoppelhaken om het werktuig te koppelen. Als optie kunnen zowel verlengde als categorie 3 aankoppelhaken
geleverd worden. De VSS AGRO Drukrol wordt standaard geleverd met een werkbreedte van 1,25m. Als optie kan er voor
een brede 1,5 m versie gekozen worden.

DR-STR

DR-LBW

DR-FFR

VSS AGRO Drukrol type DR-STR

VSS AGRO Drukrol type DR-LBW

VSS AGRO Drukrol type DR-FFR

- Uitgevoerd met stalen ringen

- Uitgevoerd met 4 luchtband wielen
- Optioneel voorzien van schraper

- Uitgevoerd met Farmflex rol
- Optioneel voorzien van kleine rol

Voorzetwielen

De VSS AGRO Voorzetwielen zijn speciaal ontwikkeld voor montage op gewone tractoren. Het druksysteem kan op elk
merk en type tractor worden toegepast. Met een combinatie van brede lagedruk-banden achter en dit voorzetwiel voorop
kan de insporing van tractoren drastisch beperkt worden. Kort draaien op de kopakker is met een voorzetwiel een voordeel.
Het voorzetwiel wordt niet aangedreven, dit komt de aanschafprijs ten goede. Aandrijving voor zaaibedbereiding en
zaaien is feitelijk overbodig. Het voorzetwiel is in dertig minuten op- of af te bouwen. De tractor kan dus gewoon voor
andere doeleinden gebruikt worden, een ander groot voordeel van dit type druksysteem. Alle modellen van de VSS AGRO
Voorzetwielen zijn in twee versies leverbaar. Het voorzetwiel kan als meelopend “gedwongen” gestuurd uitgevoerd
worden of hydraulisch gestuurd.

V Z W X XL
Specificaties Voorzetwiel XXL
- Uitgevoerd met lagedruk banden
- Bandenmaat: 320/65R18
- Optioneel met verlichting
-	Optioneel voorzien van aankoppelhaken t.b.v. aankoppeling frontmachine
-	Optioneel meesturend met tractor
d.m.v. hoeksensoren
-	Zowel hydraulisch als gedwongen
gestuurd leverbaar

VZW
Specificaties Voorzetwiel
- Bandenmaat: 10.0/75-R15.3
-O
 ptioneel met grote banden leverbaar. Bandenmaat: 15.0/55-R17
- Zowel hydraulisch als gedwongen
gestuurd leverbaar

N EUSWIE L
Specificaties Neuswiel
- Standaard bandenmaat:
480/65-R28
-	Zowel hydraulisch als gedwongen
gestuurd leverbaar
- Andere maat banden op aanvraag

Combi woeler
De steeds groter en zwaarder wordende landbouwmachines maken het nodig om meer aandacht te besteden aan de
verdichting van de ondergrond. Een groot voordeel van de VSS AGRO Combi-woeler is de toepasbaarheid met andere
werktuigen. Het enkelbalks-concept maakt het mogelijk om de woeler als tussenmachine te gebruiken, in combinatie met
bijvoorbeeld een rotorkopeg. Door het robuuste ontwerp en de grote vrije ruimte onder de balk - variërend van 80-120
cm (tand afhankelijk) - vormt bewerking van 15 tot 40 cm diep geen probleem. Dankzij deze grote bodemvrijheid is een
combinatie met andere werktuigen goed mogelijk. Door de ruimte in het frame van de woeler is het mogelijk om een
aangedreven volgmachine te gebruiken.

VSS AGRO MTO-UV

VSS AGRO MTO-UC

VSS AGRO MTO-U

Specificaties MTO-UV

Specificaties MTO-UC

Specificaties MTO-U

- woeltanden versprongen van elkaar

- 4 of 6 gebogen woeltanden

- 4 of 6 rechte woeltanden

- 4 of 6 rechte woeltanden
- beitelbreedte: 80, 220, 300 of 500mm

- standaard breekbout beveiligd
- vrije ruimte onder de balk: 100cm

- beitelbreedte: 80, 220, 300 of 500mm
- vrije ruimte onder de balk:

Sleuvenpers

80 of 100cm

De VSS AGRO Sleuvenpers is speciaal ontwikkeld voor het aflaten van overtollig water op het land. De sleuven worden
gecreëerd door de twee spitse wielen. Deze grote spitse wielen brengen met behulp van een zware hydraulische cilinder
het gewicht van de achteras van de trekker over op het land, hierdoor ontstaan er twee afwateringsgeulen. Doordat de
afwateringsgeulen in het land geperst worden, ontstaat er een dichte vaste geul, waardoor het water gemakkelijk afgevoerd wordt.

Keerwanden
VSS AGRO Keerwanden voor bewaring van bijvoorbeeld aardappelen en uien. VSS AGRO keerwanden zijn degelijk
geconstrueerd en bestaan uit koud-gewalste U-profielen met stalen platen op de grond. Ze zijn eenvoudig demonteerbaar en zijn standaard gespoten in een blauwe beschermende primer.
- L-steunen eenzijdig en tweezijdig belast
- Druksteunen, t.b.v. drukkamers
- Levering incl. hout en montage toebehoren
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