Uienoogst machines
Loofklappen en rooien met capaciteit en kwaliteit

NL

VSS AMAC LKU
De VSS AMAC Uienloofklapper (LKU) is uitermate geschikt
voor het snijden van uienloof. De VSS AMAC LKU onderscheid
zich door zijn veelzijdigheid en robuuste constructie. Service
en onderhoud zijn op een eenvoudige wijze uit te voeren
dankzij de ruime kleppen. De LKU is uitgevoerd met een dubbele messen. De dubbele messen zorgen voor een grotere
zuigkracht, waardoor het loof omhoog gezogen wordt en
platliggend loof ook afgesneden wordt. Naast een grotere
zuigkracht zorgt het bovenste mes voor een extra versnipperde werking. Hierdoor wordt het loof in kleinere stukken

gesneden, en is beter te scheiden van het product. De messen
zijn van een zeer hoogwaardig staal vervaardigd. Het is deze
kwaliteit, die u onder alle omstandigheden verzekerd van een
lange levensduur. De VSS AMAC LKU is in verschillende werkbreedtes leverbaar: 1.5m, 1.7m, 2.25m en 3m.
De VSS AMAC LKU is breed inzetbaar voor verscheidene gewassen zoals: witlof, wortelen, een-jarige plantuien en lelies.

Opties LKU
• Automatische diepteregeling
• Gedragen uitvoering achterop
• Combi uitvoering
• 4 wiel uitvoering
• RVS loofgeleiders
Kenmerken LKU
• Robuuste krachtband aandrijving
• Beschermschotel messen
• Nauwkeurige diepteregeling
• Onderhoudsvriendelijk

DETAILS

1 Automatische diepteregeling
2 Hydraulisch verstelbare wielstellen

3 Dubbele messen
4 Krachtband aandrijving

5 Messen
6 Openslaande beschermflap
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VSS AMAC LKU-Z
De VSS AMAC Uienloofklapper met loofafvoer (LKU-Z) klapt
het loof door middel van een klepel as. De klepel as werpt
het geklapte loof op de afvoerband, welke het naar de zijkant
afvoert. Daarna worden de uien door middel van messen nagetopt. Zo ontstaat er een gelijkmatig resultaat. De klepel as is
breder dan het uienbed, waardoor het loof op de zijkant van
het nog te rooien uienbed meegeklapt wordt. Het loof wordt
dan niet door de tractorwielen ingedrukt.

De gehele machine wordt door middel van de frontaftakas
aangedreven. Aan de voorzijde van de machine bevinden zich
grote kappen, deze zorgen ervoor dat er gemakkelijk onderhoud gepleegd kan worden. De VSS AMAC LKU-Z is leverbaar
in verschillende werkbreedtes; 1.5m, 1.7m, 2,25m en 3m.
De loofklapper is uitgevoerd met handmatig verstelbare
(spoorvolgende) zwenkwielen.

Opties LKU-Z
• Afvoerband hydraulisch aangedreven
• Automatische diepteregeling
• Dieptewielen hydraulisch of elektrisch verstelbaar
Kenmerken LKU-Z
• Goede verwerking van grote hoeveelheden loof
• Zwenkende dieptewielen
• Loofafvoer
• Nauwkeurige klaphoogte d.m.v. natoppers

7 RVS loofgeleiders
8 Bediening diepteregeling

1 Dieptewielen elektrisch verstelbaar
2 Onderkant LKU-Z
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3 Compacte bouw
4 Loof afvoer

VSS Amac voorraad rooier uien (VRU)
De voorraadrooiers van VSS AMAC zijn door jarenlange ontwikkeling en praktijkervaring uitgegroeid tot een begrip op het
gebied van uienteelt. De VSS AMAC uienrooier (VRU) is standaard een zeer complete machine. De uienrooier is standaard
voorzien van aangedreven vierkante rooi-as. Optioneel kan
deze rooi-as gewokkeld uitgevoerd worden. Een gewokkelde
rooi-as zorgt voor een gelijkmatigere verdeling op de lagering.
Door slimme lagering van de rooi-as is deze snel te wisselen,
dit reduceert de stilstand tijdens het seizoen.
De rooidiepte wordt geregeld door gevulkaniseerde dieptewielen. Lek rijden is hierdoor niet mogelijk. Optioneel is de machine uit te voeren met automatische diepteregeling. De automatische diepteregeling werkt met twee sleepvoeten welke
regelbaar zijn met overzichtelijke potmeters.

De VSS AMAC uienrooier legt het product terug op het zwad.
Door het gebruik van een verstelbare zwadslede blijf het product op een mooi recht zwad liggen.
Alle aandrijvingen zijn afgedekt voor kleine licht gewicht kappen. Hierdoor is het mogelijk om veilig het onderhoud van de
machine te voldoen. De kettingaandrijvingen zijn voorzien van
automatische kettingspanners.
De VRU is standaard uitgevoerd met LED verlichting.
In combinatie met een VSS AMAC Uienloofklapper (LKU) gaat
het loofklappen, rooien en zwadleggen in één werkgang.

DETAILS

De VRU is voorzien van een aangedreven getorst invoerrondsel over de gehele werkbreedte. Doordat het invoerrondsel
getorst is ontstaat er geen opening over de gehele breedte,
hierdoor wordt lekkage gereduceerd. Zowel in de graaf- als
zeefmat bevind zich een aangedreven klopper. De reinigingsintensiteit kan met een arreteerhendel ingesteld worden.
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Kenmerken VRU
•
Rooi-as
•
Steek 42mm spijlenbanden
•
Ø 600mm rooischijven
•
Handmatig verstelbare dieptewielen
•
Aangedreven getorst invoerrondsel
•
In hoogte verstelbare rooischijven
•
Aangedreven instelbare kloppers
•
Zwad aandrukrol
•
Zwadafleg platen

Opties VRU
•
Rooibeitels of schudschaar
•
Spijlenbanden
met steek 28, 32 of 36mm
•
Automatische diepteregeling
•
Voorraadbunker
•
Hydraulisch aangedreven aflegbanden
•
Midden & zij-aflegbanden
•
Hydraulisch aangedreven zeefmat
•
Hydraulisch aangedreven zwadrol

1. Rooi-as
2. Aangedreven invoerrondsel
3. Automatische diepteregeling
7

4. Zwadlegger
5. Voorraadbunker
6. Midden & zij-afleg
7. Hydraulische aangedreven aflegbanden
8. Overzichtelijke bedieningskast
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VSS AMAC FRU3000
De VSS AMAC frontrooier uien (FRU) is nieuwste ontwikkeling op het gebied van uienrooitechniek. Zowel het klappen
van het uienloof en het rooien van de uien gebeurt in de
front van de tractor. De machine klapt het uienloof door
middel van een klepel-as. De klepel-as klapt het loof van de
uien en werpt het loof op de afvoerband. De afvoerband is
hydraulisch aangedreven, hierdoor is het mogelijk om de afvoerband zowel linksom als rechtsom te laten draaien. De
sleepvoeten voor de automatische diepteregeling zijn voor
de machine gemonteerd. De automatische diepteregeling
regelt de diepte van de klapwerk.
Het rooien van de uien gebeurt met rooischijven. De rooier
is als subsamenstelling in de machine geintegreerd. De rooidiepte van de rooier is onafhankelijk van de loofklapper in te
stellen. De rooier is verdeeld in twee rooivelden. Deze twee
velden zijn afzonderlijk van elkaar in werkdiepte te verstellen. Het rooiveld loopt op twee farmflex wielen, waardoor de
rooidiepte contant blijft. Ook is de onderlinge afstand tussen
de schijven verstelbaar, waardoor de machine voor diverse
teelten ingezet kan worden.

De grote rooischijven zijn voorzien van een kleine kartel,
hierdoor blijven ze altijd draaien. De rooivelden zijn hydraulisch in diepte verstelbaar. Hierdoor is het mogelijk om druk
uit te oefenen op te rooischijven, waardoor de rooischijven
in zwaardere omstandigheden blijven draaien.
Het klappen en rooien van de uien gebeurt op een werkbreedte van drie meter. Aan de zijkant van de machine zijn
twee rekken gemonteerd die de buitenste rijen gerooide
uien naar het midden dwingen. Zo komen de uien tussen
de tractorwielen terecht. Op deze manier is het gebruik van
brede banden mogelijk.
Er wordt geadviseerd om de spoorbreedte te verbreden.
Voor een optimale werking is er circa twee meter tussen de
tractorwielen benodigd.

Kenmerken VSS AMAC FRU3000:
•

Diepteregeling voorop

•

Gebruik van brede banden mogelijk

•

Loofafvoer zowel links als rechts mogelijk

•

Onafhankelijke en verstelbare rooivelden

•

Rooigedeelte apart in diepte regelbaar

•

Zeer goede werking in alle omstandigheden

Technische specificaties
Type

VRU 1420

Hoofdaandrijving

VRU 1700

VRU 2250

PTO 540 omw/min

FRU 3000
PTO 1.000 omw/min

Massa

1350 kg

1650 kg

2100 kg

2350 kg

Werkbreedte

1,42 m

1,7 m

2,1 m

3,0 m

Zeefoppervlak

3,6 m²

4,8 m²

5,5 m²

-

Totale breedte

2,0 m

2,3 m

2,7 m

3,45 m

Totale hoogte

1,25 m

1,25 m

1,25 m

1,3 m

Totale lengte

4,2 m

4,2 m

4,2 m

2,7 m

2

2

2

-

50 – 70 cm

50 – 70 cm

60 – 80 cm

-

Roterende kloppers
Zwadlegger
Type
Massa
Spoorbreedte
Werkbreedte
Aandrijving
Totale breedte
Totale lengte
Totale hoogte
Aantal Rotors
Aantal messen
RPM rotors

LKU 1500

LKU 1700

LKU 2250

LKU 3000

LKU-Z 1500

1050 kg
1,5m
1,7m

1250 kg
1,7m
2,15m

1900 kg
3m
3,2m

1100 kg
1,5m
1,7m

1,9
2,2
1,2m
3

2,5
2,2
1,2m
3
12

1250 kg
2,25m
2,15m
PTO 1.000 omw/min
2,5
2,2
1,2m
3

3,3
2,2
1,2m
5
20

2,2
1,9
1,2m
2
4

2.500 omw/min

VSS Amac, ook uw oogst specialist voor eerstejaars plantuien!
VRU XL Uienro
oier

VSS Machinebouw BV

Uw dealer:

Ovezandseweg 6a
4436 RE Oudelande
The Netherlands
T +31 113 567050
F +31 113 563939
E info@vssmachinebouw.com
I www.vssmachinebouw.com

Volg ons op:
twitter.com/vssmachinebouw

facebook.com/vssmachinebouw

Uienlader

