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Uien loofklapper (LKU)
De VSS AMAC uien loofklapper (LKU) is geschikt voor het 
snijden van uienloof. De VSS AMAC LKU onderscheidt  zich 
door zijn veelzijdigheid en robuuste constructie. 
De LKU is uitgevoerd met dubbele messen, hierdoor 
ontstaat er een grotere zuigkracht waardoor het loof 
omhoog gezogen wordt en platliggend loof ook 
afgesneden wordt. Tevens wordt het loof hierdoor beter 
versnipperd waardoor er een zeer goed eindresultaat ver-

kregen wordt. 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, eenjarige plantuien  
en lelies.

KENMERKEN OPTIES

Ruime kleppen Automatische diepteregeling

Dubbele messen Gedragen uitvoering achterop

Robuuste bouw Combi uitvoering

Grote zuigkracht 4 wiel uitvoering

KENMERKEN OPTIES

Klepel as Diepte elektrisch bedienbaar

Zij-afvoerband Automatische diepteregeling

Nakoppers d.m.v.  
roterende messen

Zwenkwielen

Uien loofklapper met zijafvoer (LKU-Z)
De VSS AMAC uien loofklapper (LKU-Z) is geschikt voor het 
verwerken van grote hoeveelheden loof door middel van 
een klepel as en zijafvoerband worden de grote hoeveel-
heden loof afgevoerd.
Na deze bewerkingen komen een rij roterende messen om 
het optimale resultaat geven.



Voorraadrooier uien (VRU)   
De VSS AMAC voorraadrooier uien (VRU) is ontworpen 
voor uien, geteeld op het zogenaamde rijpadensysteem. 
In combinatie met een VSS AMAC uien loofklapper is het 
loofklappen, rooien en zwadleggen slechts één werkgang. 
De VSS AMAC VRU is bovendien een degelijk gebouwde 
machine en kan op eenvoudige wijze aan de tractor gekop-
peld worden.  Door de modulaire bouw van de machine is 

het mogelijk om de VRU op verschillende manieren uit te 
voeren zo kan het rooien door middel van vaste schaarbei-
tels, schudschaar of rooias.
De VSS AMAC VRU is in verschillende werkbreedtes lever-
baar: 1.35m, 1.42m, 1.48m, 1.70m en 2.25m.
Deze machine is uitgevoerd met aangedreven kloppers 
waarvan de intensiteit instelbaar is. 

KENMERKEN OPTIES

Verstelbaar aangedreven invoerrondsel Aflegbanden t.b.v. afleggen in zwad

Meesturende schijven Automatische diepteregeling

Aangedreven kloppers met uitzetters Aflegbanden t.b.v. zij-afleg 

Zwad aandrukrol Automatisch smeersysteem

Diepteregelende wielen Aangedreven aandrukrol

Bunker Midden / zij-afleg Automatische diepteregeling 



KENMERKEN OPTIES

Opnameband van 110cm breed Verschillinde opname breedtes

Zijaflegband van 55cm breed Korte aflegband (niet opklapbaar) t.b.v. afleggen in naast 
gelegen zwad

Kleine hellingshoek 

Pendelende opnamebek Lange aflegband (hydraulisch opklapbaar) voor afleg-
breedte van maximaal 3 meter (hart op hart) 

Gedragen uitvoering 

Zwadverlegger (ZV)   
De VSS AMAC Zwadverlegger (ZV) is uitermate geschikt 
voor het verleggen van zwaden, bijvoorbeeld om ruimte 
te maken op de kopakker of om een doorsteek te creëren 
voor het opladen van het gewas.   
De VSS AMAC ZV beschikt over een uienopname met een 
schuimrubberrol. De kleine hellingshoek van de zeefband 

zorgt ervoor dat het product niet terugrolt. De hydrau-
lisch aangedreven zijaflegband heeft de mogelijkheid om 
de zwaden zowel links als rechts af te leggen. Doordat de 
aflegband traploos hydraulisch verschuifbaar is, ontstaat 
de mogelijkheid om de zwaden op verschillende breedtes 
af te leggen. 

Opname Transport Traploos verschuiven



Uienlader  
De VSS AMAC Uienlader (UL) is geschikt voor het opladen 
van uien. De VSS AMAC UL onderscheidt zich door zijn 
eenvoud en grote capaciteit.
De VSS AMAC UL is uitgevoerd met een lange zeefband 
waardoor de machine een grote zeefcapaciteit heeft. Verder 
heeft de zeefband een kleine hellingshoek waardoor de uien 
niet terugrollen. De egelband scheidt het loof van de uien.
Via een transporteur met grote capaciteit worden de 
uien opgevoerd en komen de uien in de wagen. De 
VSS AMAC UL heeft als uienopname standaard een  
schuimrubber rol. Deze kan op aanvraag als optie 
voorzien worden van een hydraulische klep of een 
aangedreven borstelrol. De zeefband op de machine 
is voorzien van een kleine diameter keerrol, deze heeft 
als voordeel dat het product zeer gemakkelijk vanaf 

het zwad opgenomen wordt op de zeefband. De 
zeefband heeft standaard een breedte van 1480mm,  
als optie kan er gekozen worden voor een breedte van  
1100 mm. De egelband is hydraulisch aangedreven hierdoor 
traploos vanuit de cabine in snelheid en hellingshoek te 
verstellen. De egelband kan voorzien worden van een 
scheidingsrol die de laatste uien van het loof scheidt.
De transporteur is volledig hydraulisch aangedreven, 
hierdoor traploos regelbaar vanuit de cabine, de band-
breedte van 1mtr en de hoge vol rubberen meenemers 
zorgen voor de grote afvoer capaciteit.   De combinatie van 
de standaard gestuurde wielas met automatische midden-
stand en de optie van gestuurde dissel maakt het mogelijk 
om de machine in het verstek te laten lopen, hierdoor is het 
opzetten in ieder type zwad geen probleem.

KENMERKEN OPTIES

Uienopname d.m.v. schuimrubber rol Gestuurde dissel 

Kleine hellingshoek voor grote capaciteit Vlakstelling

Egelband (hellingshoek en snelheid traploos verstelbaar) Brede banden 

Brede lange transporteur met grote capaciteit Rol boven egelband

Snelheid traploos verstelbaar Aangedreven rooias 

Hoge vol rubberen meenemers Hydraulisch aangedreven invoer (borstel) rol

Gestuurde as met automatische middenstand Graafmat

Onderhoudsarme aandrijving (geen kettingen) Aangedreven door eigen hydraulisch systeem 



Aardappel loofklapper (LK)
VSS AMAC loofklappers onderscheiden zich door hun veel-
zijdigheid en robuuste constructie. Door de ruime kleppen 
in het frame zijn service en onderhoud op eenvoudige 
wijze uit te voeren.
De Loofklappers van VSS AMAC hebben een  
zeer grote kap waardoor een goede zuigende werking 
ontstaat. Het loof wordt als ware omhoog gezogen en door 
de lange klepels goed afgesneden. 

Hierdoor wordt een zeer goed eindresultaat verkregen. 
Er is een groot lengte verschil mogelijk t.o.v. ander fabri-
kanten waardoor deze loofklapper ook geschikt is voor 
het klappen van wortels, lelies, uien en andere gewassen. 
Bij alle typen zijn de klepels uit één stuk vervaardigd  
en van gehard staal. Het is deze kwaliteit, die u onder alle 
omstandigheden verzekerd van een lange levensduur.

KENMERKEN 2RIJIGE LOOFKLAPPER OPTIES 2RIJIGE LOOFKLAPPER

Diepte wielen Zijafvoer

T.b.v. frontaanbouw Combi uitvoering

Krachtige zuigende werking Loof verdelers

KENMERKEN 4RIJIGE LOOFKLAPPER OPTIES 4RIJIGE LOOFKLAPPER

Diepte wielen Dissel voor lengte transport

T.b.v. achter aanbouw Combi uitvoering

Krachtige zuigende werking Loof verdelers

Klepellengte verschil 18 / 22 Rijafstand 90cm



Voorraadrooier aardappelen (VRA)
De VSS AMAC voorraadrooier aardappelen (VRA) is een 
compacte machine die ontworpen is voor de ruggenteelt. 
De machine kan zowel uitgevoerd worden t.b.v. rooien van 
twee maal 75cm ruggen als 90cm ruggen.  De VSS AMAC 

VRA is ontworpen vanuit het robuuste concept van de VSS 
AMAC VRU. Deze voorraadrooier voor aardappelen kan als 
optie uitgevoerd worden met een zij-afvoerband, waardoor 
de machine gebruikt kan worden voor capaciteitsvergroting.

VRA VRA

KENMERKEN OPTIES

2 of 3 beitels per rug Getrokken/ half gedragen uitvoering

Meesturende schijven Hydraulische aandrijving

Aangedreven kloppers met uitzetters Aflegbanden t.b.v. zij afleggen 

Grondschuif Automatisch smeersysteem

Diepteregelende wielen Aangedreven aandrukrol

Zijafleg Midden/zij-afleg Diabolo



Voorraadrooier (VR SX)
De VSS AMAC Voorraadrooier SX is een vereenvoudigde 
versie van de VSS AMAC voorraadrooiers, deze gedragen 
voorraad rooier is uitgevoerd met één rooi/zeefmat en 
daardoor zeer kort en licht van gewicht.
Deze eenvoudige voorraadrooier is standaard uitgevoerd 
voor het rooien van ruggen (75cm of 90cm), maar kan ook 
uitgevoerd worden met een volledige beitelset waardoor de 
machine geschikt is voor verschillende doeleinden/teelten.

KENMERKEN OPTIES

2 of 3 beitels per rug Klopper in rooimat

2 meesturende schijven Grondschuif onder machine

Uitgevoerd met één mat Verlichting/markerings borden (LED)

Zwad aflegplaten Volledige beitelset

Diepte regelende wielen 4 meesturende schijven 



Twee rijige aardappel voorraadrooier (VR1500)   
De VSS AMAC (VR1500) is een combinatie van de VSS AMAC 
VRA en de VSS AMAC VR3000, het is een halfgedragen 
2rijige voorraadrooier met een eigen hydraulisch systeem.

De VSS AMAC VR1500 kan uitgevoerd worden t.b.v. rooien 
van twee maal 75cm ruggen als 90cm ruggen. Deze 
machine is standaard uitgevoerd met een gestuurde wielas 
hierdoor is het een zeer wendbare machine. In de rooimat is 
1 klopper gemonteerd, in de zeefmat 2 kloppers. Deze zijn 

traploos in intensiteit regelbaar. De lange zeefband heeft 
veel zeefcapaciteit en een kleine hellingshoek waardoor 
het product niet terugrolt. 

De VSS AMAC VR1500 is ontworpen vanuit het robuuste 
concept van de VSS AMAC VR 3000, deze voorraadrooier 
voor aardappelen kan als optie uitgevoerd worden met een 
zij-afvoerband, waardoor de machine gebruikt kan worden 
voor capaciteitsvergroting.

KENMERKEN OPTIES

1, 2 of 3 beitels per rug Open rooikanaal (tasters i.c.m. aangedreven schijven) 

Meesturende schijven Loofintrekwielen

Gestuurde wielen met automatische middenstand Diabolo’s t.b.v. diepteregeling 

Onderhoudsvrije aandrijving Loofrol

Automatische diepteregeling (taster per rug) Zijaflegband 



Drie rijige aardappel voorraadrooier (VR2500) 
De VSS AMAC VR2500 is een drie rijge voorraadrooier die 
geschikt is voor het rooien van aardappelen. De rooier 
is uitgevoerd met een eigen hydraulisch systeem. Alle 
functies zijn hierdoor traploos vanuit de tractor te regelen. 
De VSS AMAC VR2500 kan zowel uitgevoerd worden t.b.v. 
rooien op een rijafstand tussen 70 en 90 cm. De machine 
heeft één groot invoerkanaal. Deze machine is standaard  

uitgevoerd met een gestuurde wielas, hierdoor is het een 
zeer wendbare machine. De lange zeefband heeft veel zeef-
capaciteit en een kleine hellingshoek waardoor het product 
niet terugrolt. De VSS AMAC VR2500 is ontworpen vanuit 
het robuuste concept van de VSS AMAC VR3000. Deze voor-
raadrooier voor aardappelen wordt standaard uitgevoerd 
met afleg in het zwad.

KENMERKEN OPTIES

1, 2 of 3 beitels per rug Diabolo’s t.b.v. diepte regeling 

Pendelend invoerkanaal Loofintrekwielen

Gestuurde wielen met automatische middenstand Wielaandrijving

Vlakke egelband met aangedreven toevoer rollen Loofrol

Automatische diepteregeling (taster per rug) Vlakstelling



Vier rijige aardappel voorraadrooier (VR3000)
De VSS AMAC Voorraadrooier (VR3000) is uitermate geschikt 
voor het rooien van aardappelen. De VSS AMAC VR3000 
onderscheidt zich door zijn grote capaciteit en wendbaar-
heid. Service en onderhoud zijn tot een minimum beperkt 
en op eenvoudige wijze uit te voeren. De VSS AMAC VR3000 
beschikt over 2 onafhankelijke 1420 mm brede invoerka-
nalen, welke apart in diepte geregeld worden. 
In de rooimat is 1 klopper gemonteerd, in de zeefmat 2 
kloppers. Deze zijn traploos in intensiteit regelbaar. De 
lange zeefband heeft veel zeefcapaciteit en een kleine 

hellingshoek waardoor het product niet terugrolt. De 
machine is uitgevoerd met aflegbanden, deze kunnen 
worden gebruikt als buffer. Als optie is het mogelijk om 
met een combi-aflegband zowel midden als zijafleg toe te 
passen, hierdoor kan de VSS AMAC VR3000 zowel gebruikt 
worden t.b.v. rooien in het zwad als capaciteit vergroting 
m.b.v. zijaflegband.  Voor een nog betere loofscheiding kan 
er een loofrol en loofvingers toegepast worden. De brede 
banden zijn standaard hydraulisch te sturen en als optie 
hydraulisch aangedreven.

KENMERKEN OPTIES

1, 2 of 3 beitels per rug Open rooikanaal (tasters i.c.m. aangedreven schijven)

8 Aangedreven schijven (Ø110cm) Loofintrekwielen

Gestuurde wielen met automatische middenstand Camera systeem

Onderhoudsvrije aandrijving Loofrol

Automatische diepteregeling (taster per rug) Zijaflegband 

Aflegbanden met zwadlegger Dubbele zijaflegband

Rooimat met 1 instelbare klopper Aangedreven vijzel + zwad rol 

Zeefmat met 2 instelbare kloppers Wiel aandrijving

Aangedreven schijven Midden / zij-afleg Dubbele zij-aflegband



AMAC spare parts
Naast de ontwikkeling van innovatieve machines beschikt 
VSS AMAC over alle originele AMAC onderdelen van zowel 
AMAC aardappelrooiers, loofklappers, rijenfrezen en 
inschuurlijnen.
Daarnaast beschikt VSS AMAC over eigen productie van 
rooi- en zeefbanden. Deze banden worden dan ook op 
moderne wijze geproduceerd en met hoogwaardige mate-
rialen vervaardigd. Naast de standaard rooimatten kunt u bij 
ons ook terecht voor rooimatten met bekleding, egelband-
spijlen of softberubberd. Natuurlijk levert VSS AMAC ook de 
benodigde rollen en breektandwielen voor de verschillende 
rooi- en zeefbanden. Voor alle AMAC rooimachines leveren 
wij de juiste en originele rooi- en zeefbanden.

 twitter.com/vssmachinebouw               facebook.com/vssmachinebouw

Volg ons op: 

Uw dealer: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


