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Type  

Massa

Motor

Werksnelheid

Stoelen heffen

Aandrijving op alle wielen

Hydraulisch kipbak

Spoor

S3H18

1250 kg

18 pk bezine

handmatig

optie

optie

1,50 m

S4H28

1900 kg

28 pk diesel

hydraulisch

ja

ja

1,50 m

VSS Machinebouw, voor de volledige pootgoed oogst.
4 rijige voorraadrooier Loofklapper

0-12 km/h

VSS Machinebouw BV
Ovezandseweg 6a

4436 RE Oudelande

The Netherlands
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VSS Agro Selectiewagen
De hydraulisch aangedreven VSS Agro selectiewagen 
is ontworpen om rijdend het aardappelveld visueel 
te inspecteren op afwijkende planten. De afwijkende 
planten kunnen worden verzameld in de 500L grote 
kunststof voorraadbak met RVS zijkanten. Er is gekozen 
voor de materialen kunststof en RVS omdat deze goed 
te reinigen zijn. Bij iedere selectiewagen zijn alle stoel-
en voorzien van een dodemanskop, die de motor stopt 
in geval van calamiteiten. De stoelen zijn standaard 
uitschuifbaar tot 4,50m. De selectiewagen is standaard 
uitgevoerd met een 30L brandstoftank en wielen met 
de bandenmaat 7.50-16. De standaard spoorbreedte 
van de selectiewagen is 1,50m. Vanaf de bedieners zit-
ting kan de selectiewagen eenvoudig gestart worden 
en kunnen alle functies bediend worden. De VSS Agro 
selectiewagen kenmerkt zich door de nette afwerking 
en het bedieningsgemak.

Driewielige Selectiewagen
Bij de driewielige selectiewagen is er de optie om deze
2 of 3 wiel aangedreven uit te voeren. De standaard 
uitvoering is voorzien van twee handmatig in hoogte 
en breedte verstelbare zitplaatsen. De selectiewagen 
is standaard voorzien van een 18pk elektrisch gestarte
benzinemotor.

Opties voor de driewielige VSS AGRO
Selectiewagen zijn:
• Hydraulisch in hoogte en breedte verstelbare stoelen.
• Elektronische start-stop functie voor twee stoelen.
• Voorraadbak hydraulisch kippend naar de zijkant.
• Zonnekappen.
• Loofgeleiders op voorwielen.

Vierwielige Selectiewagen
De vierwielige selectiewagen is uitgevoerd met 4 
aangedreven wielen. De standaard uitvoering is voor-
zien van twee hydraulisch in hoogte en breedte ver-
stelbare zitplaatsen. De selectiewagen is standaard 
voorzien van een elektrisch gestarte geluidsen emis-
siearme 28pk dieselmotor. Deze vierwielige selec-
tiewagen heeft als grote voordeel dat deze stabieler 
is en een betere werking heeft in drassige gronden 
t.o.v. de driewielige selectiewagen.

Opties voor de vierwielige VSS AGRO
Selectiewagen zijn:
• Hydraulisch in hoogte verstelbare derde stoel.
• Elektronische start-stop functie voor derde stoel.
• Luxe verstelbare stoelen.
• Stoelen hydraulisch uitschuifbaar tot 6m.
• Spoorbreedte 1,80 meter.
• Grote wielen 7.50-20.
• Zonnekappen.
• Grote afsluitbare opbergbak.
• Loofgeleiders op voorwielen.
• Cruise Control.
• GPS Snelheid (alleen mogelijk i.c.m. Cruise Control).

1  Compacte bouw
2  Driewieler
3  Dieselmotor
4  Benzinemotor
5     Hoog kiepende 

voorraadbak
6  Radiografisch 

bestuurbaar

7 Stoelen uitschuifbaar 
 tot 4.5 meter
8  Stoelen uitschuifbaar
 tot 6 meter
9   Bediening met
 Cruise Control
10 Grote wielkappen
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