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Type  

Massa

Aantal triltanden

Werkbreedte

Werkdiepte

Totale breedte

Totale lengte

Totale hoogte

Werksnelheid

Opklapbaar

Type  

Massa

Aantal triltanden

Werkbreedte

Werkdiepte

Totale breedte

Totale lengte

Totale hoogte

Werksnelheid

Opklapbaar

ZB 3000

1350 kg

47

300 cm

0 - 15 cm

325 cm

250 cm

120 cm

5 - 15 km/h

Nee

ZB 5500

2900 kg

84

550 cm

0 - 15 cm

525 cm

250 cm

120 cm

5 - 15 km/h

Hydraulisch

ZB 3500

1500 kg

55

350 cm

375 cm

Nee

ZB 6000

3300 kg

98

600 cm

625 cm

ZB 4000

1650 kg

63

400 cm

425 cm

Nee

ZB 7250

3700 kg

110

725 cm

750 cm

ZB 4500

2250 kg

72

450 cm

475 cm

Hydraulisch

ZB 9000

4200 kg

130

900 cm

925 cm

Technische specifi caties

Hydraulische verstelling

Smal, voor wegtransport

Gedragen uitvoering

Zaaibedbereider

It’s our business to prepare your soil

VSS Machinebouw BV
Ovezandseweg 6a

4436 RE Oudelande

The Netherlands

T +31 113 567050

F +31 113 563939

E info@vssmachinebouw.com

I www.vssmachinebouw.com

Uw dealer:



1 Sleepbeitels 7  Ganzenvoeten

2 Ganzenvoeten 8  Verkruimelrol

3 Stekende egalisatie 9  Buizenrol in v-vorm

4 T-profiel rol 10  Aandrukrol

5 Buizenrol in v-vorm 11  Grote crosskillrol

6  Vier of vijf rijen triltanden  12  Daieptewijzer  

VSS Agro Zaaibedbereider

Tijdens het voorjaar is een goede, snelle zaaibedbereiding 
van groot belang. Daarom ontwikkelde VSS Machinebouw 
een compleet nieuw type zaaibedbereider onder de merk-
naam VSS Agro. Van deze modulair opgebouwde machine zijn  
 diverse varianten en opties mogelijk, waarbij het verstelgemak 
de boventoon voert.

De machine is opgebouwd uit een stevig gelast frame met 
daaraan de verschillende componenten die de grondbewerk-
ingen uitvoeren. Vooraan de machine bevinden zich verende 
sleepbeitels. Deze beitels trekken de ploegsnede open en 
egaliseren de grond voordat deze in de verkruimelrol komt. De 
T-profiel rol kan zowel toegepast worden als agressieve 
verkruimelrol, benodigd voor zware grond of als dragende rol 
voor zandgrond door de rol eenvoudig te draaien.

De volgende bewerking bestaat uit de eerste egalisatieplaat 
die het zaaibed egaliseert. 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 aan deze 
machine is de hydraulische verstelling van de sleepbeitels en 
de rechte triltanden. Door middel van een hydraulische cilinder 
kan tijdens bedrijf de diepte van zowel de sleepbeitels als van 
de triltanden worden ingesteld. Op een duidelijke wijzer is de 
werkdiepte af te lezen.

De machine is zo opgebouwd dat er verschillende opties mo-
gelijk zijn. Zo kan men kiezen voor de sleepbeitels of de VSS 
Cappon ganzenvoetbeitel aan de voorzijde. Aan de achter-
zijde is het ook mogelijk om met dubbele rollen te werken of 
met crosskillringen. Het tandenveld kan uitgevoerd worden 
met vier of vijf rijen triltanden of ganzenvoeten. 

De machine is verkrijgbaar in uitvoeringen van 3 t/m 7 meter 
waarbij vanaf 4,5 meter hydraulisch wordt opgeklapt. Vanaf 
4,5 meter behoort een halfgedragen uitvoering ook tot de 
mogelijkheden.
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