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Voorzetwoeler 
De steeds groter en zwaarder wordende landbouwmachi-
nes maken het nodig meer aandacht te besteden aan de 
verdichting van de ondergrond. 
De VSS Cappon voorzetwoeler (MTO-U) meervoudige 
ondergrond woeler biedt alle voordelen van de woelers en 
bouwvoorlifters maar kan bovendien in combinatie met 
andere werktuigen worden ingezet. 
Het enkelbalksconcept maakt het mogelijk om de woeler 
als tussenmachine te gebruiken in combinatie met bijvoor-
beeld een rotorkopeg en zaaimachine. Door het robuuste 
ontwerp en de grote vrije ruimte onder de balk - variërend 
van 80-120 (afhankelijk van tand) centimeter - is een werk-
diepte van 15 tot 40 centimeter geen probleem. Dankzij 

deze grote bodemvrijheid is een combinatie met andere 
werktuigen goed mogelijk. In het midden is ruimte voor 
een tussenas voor gebruik met aangedreven werktuigen.

Door de modulaire opbouw van de VSS Cappon Voorzet-
woeler (MTO-U) zijn er diverse opties mogelijk, zo kan deze 
uitgevoerd worden met rechte woeltanden of met kromme 
‘’dent michel’’ tanden.

Het stevige gelaste frame bevat een aantal slimme functies. 
Eén daarvan is dat de middelste tanden achter de aankop-
peling van de machine geschoven kunnen worden, hierdoor 
ontstaat een optimale doorstroming.  

Bouwvoorlifter
De VSS Cappon MTO-P Bouwvoorlifter is voorzien van een 
dubbelbalksframe met zware driepuntsaankoppeling. De 
vrije ruimte onder de balk is standaard 70 centimeter. Opti-
oneel kan de MTO-P worden uitgevoerd met verhoogde 
tand. Doordat de tanden verdeeld zijn over twee balken is 
er altijd een goede doorstroming van de grond. De tanden 
zijn over de gehele breedte van het frame te verstellen. 

De MTO-P is standaard uitgevoerd met 500mm beitels. Zo 
wordt de gehele bouwvoor opgelicht, wat zorgt voor een 
betere waterberging en beluchting. Naar keuze te leveren 
met beitels van 220 mm of 300 mm en/of voorsnij-messen. 

De beitels zijn gemakkelijk d.m.v. één bout te verwisselen.  
Deze bouwvoorlifters zijn standaard voorzien van een 
diepteregelende rol (Ø 620 mm) met 8 buizen.

Een veel voorkomende combinatie is de bouwvoorlifter 
met de VSS Cappon Roll, veel verkruimelrollen hebben het 
probleem dat ze tijdens natte omstandigheden vollopen. 
VSS Cappon heeft hiervoor speciaal de VSS Cappon rol 
ontwikkeld. Deze rol bestaat uit 2 robuust uitgevoerde 
kokerrollen (Ø 700 mm) die in elkaar draaien. Hierdoor 
houdt de machine zichzelf zelfs tijdens de meest natte 
omstandigheden schoon.

kenmerken opties

Zowel uitvoerbaar met 4 of 6 kromme ‘’dent michel’’ tanden Hydraulisch parallel hefsysteem t.b.v. eenvoudig diepte 

regelen van de volgmachine

4 of 6 rechte woelten waarin verschillende beitelvormen 

mogelijk zijn

Buizenrol achter voorzetwoeler zowel Ø 620mm als 

Ø 700mm zijn mogelijk

In verschillende werkbreedtes leverbaar Combinatie met VSS Cappon Roll 

kenmerken opties

Standaard met buizenrol Combinatie met VSS Cappon Roll

Beitels van 500mm Verhoogde tanden 

Robuust dubbelbalk frame Verschillende beitel vormen 

kenmerken opties

Middelste tand naar voren geplaatst voor extra 

doorstroming

Diepte regelende verkruimelrol Ø 620mm

Traploos hydraulisch verstelbaar van 1,50 tot 2,25 mtr.

Sporenwoelers
Met de VSS CAPPON MTO (meervoudige ondergrond 
woeler) is het voor de gebruiker mogelijk geworden het 
probleem van vast gereden sporen grondig aan te pakken. 

Deze zeer robuust uitgevoerde woeler is vervaardigd uit 
hoogwaardig staal. Vrije ruimte onder de balk is 70 cm. 
Leverbaar met extra brede moorbeitels en voorsnijmessen. 
De beitels zijn gemakkelijk m.b.v. één bout te verwisselen. 
De machine komt direct op diepte door het beitelprofiel dat 

ook borg staat voor een relatief geringe trekkracht. Tevens 
is het mogelijk om de MTO uit te voeren als graslandwoe-
ler, door toepassing vlakke schijven eventueel in combina-
tie met een buizenrol. De machine is zo opgebouwd dat 
het erg eenvoudig is om de onderlinge tandafstand aan te 
kunnen passen. 
Met de hydraulisch verstelbare sporenwoeler is het mogelijk 
om de om de tandafstand traploos te verstellen van 1,50 tot 
2,25 mtr.



Culti-disc 
De VSS Cappon Culti-disc is een combinatie van een vaste-
tand en schijven cultivator. De machine is uitgevoerd met 
rechte tanden en speciale ganzenvoetbeitels en heeft 
onder de balk een ruimte van 820 mm. Achter de tanden 
zijn kartelschijven met een diameter van 460 mm gemon-
teerd die zorgen voor een uitermate goede menging van 
grond en mest. De grond wordt over de gehele breedte 

afgesneden. De machine is uitgevoerd met een rol van 
Ø620 mm met 8 buizen. Het geheel kan goed worden 
afgesteld met de eenvoudige diepteregeling. De werk-
diepte van de schijven kan apart worden ingesteld. 

De culti-disc levert een goede vlaklegging en er kan met 
hoge snelheid mee gereden worden. 

Cambio
Extra zwaar model met verschuifbare tanden. Doorlaat-
hoogte onder de balk is 68 cm. Werkdiepte tot ± 25 cm. 
De machine komt direct op diepte door de uitgekiende 
tandvorm welke ook borg staat voor een geringe trek-
kracht (brandstofbesparing). De tanden zijn vervaardigd uit 

speciaal hoogwaardig gehard staal, en eenvoudig te ver-
schuiven. De Cambio type H80 cultivators zijn identiek aan 
de standaard uitvoering maar hebben een doorlaathoogte 
van 80  cm. Cambio vaste tand cultivators zijn standaard 
voorzien van omkeerbare lange beitels.

Vibro
De Vibro cultivator is voor zéér véél grondbewerkingen 
geschikt; zaaibedbereiding in het voorjaar en tussen de 
rijen van vele cultures, stoppelbewerkingen, kweekbestrij-
ding, graslandbewerking, aardappelopslagbestrijding en 
onkruidbestrijding enz.
Deze machine is uitgevoerd met speciale 3-delige S-tanden, 
welke altijd de grond ingaan. Doordat de tand bij een harde 
toplaag naar achteren doorbuigt, zal automatisch de juiste 
beitelhoek gecreëerd worden; de tanden breken zelfs door 

de harde toplaag heen. Deze tanden zijn in alle richtingen 
vibrerend, waardoor bijvoorbeeld kweek en stoppel uitste-
kend losgewerkt wordt en een egale vermenging gewaar-
borgd is. 
Tanden vervaardigd uit 3 delen: zeer degelijk veergedeelte 
uit hoogwaardig verenstaal, harde en slijtvaste tandsteel, 
en stevig bevestigde omkeerbare beitel. Meerdere beitel-
vormen leverbaar. Het frame is vervaardigd uit hoogwaar-
dig stalen kokerprofiel. 

Terravator 
Deze machines zijn speciaal geschikt voor stoppelbewerkin-
gen, (aardappel)opslag-bestrijding en opbreken van wiel-
sporen e.d. De tanden zijn door breekbouten beveiligd en 
eenvoudig buiten werking te stellen. De uitgebalanceerde 
tandafstand zorgt er samen met schuin oplopende tandvorm 
voor dat de cultivator niet volloopt.

Doorlaathoogte onder de balk is 72 cm. Werkdiepte tot  
± 25 cm. De machine komt direct op diepte door de uitge-
kiende tandvorm welke ook borg staat voor een geringe trek-
kracht (brandstofbesparing). De tanden zijn vervaardigd uit 
speciaal hoogwaardig gehard staal. Er is keuze uit meerdere 
beitelvormen, standaard voorzien van enkelwerkende beitels.

kenmerken opties

Tanden verdeeld over twee rijen Opgebouwde elektrisch/ pneumatische zaaiunit 

Gekartelde schijven met standaard kantschijf Buizenrol Ø 700mm 

kenmerken opties

Tanden verdeeld over twee rijen Buizenrol achter machine 

Omkeerbare beitels Combi uitvoering t.b.v. voor en achterop gebruik 

kenmerken opties

Tanden verdeeld over drie rijen MessenEg  

Met omkeerbare lange beitels Buizenrol achter machine 

kenmerken opties

Tanden gemonteerd aan enkelbalk Buizenrol achter machine 

Standaard breekbout beveiligd Combi uitvoering t.b.v. voor en achterop gebruik 

Robuuste licht gewicht machine Ganzenvoet beitels



Univar wentelploeg  
Met een VSS Cappon wentelploeg bent u optimaal 
toegerust voor de jaarlijkse ploegwerkzaamheden. 
Deze ploegen hebben een hoge capaciteit en geven een 
zeer goede en regelmatige kering, aansluiting, vlaklegging 
en verkruimeling. Gewassen zoals groenbemester worden 
perfect losgesneden en ondergewerkt. Wisselende bodem-
gesteldheid en variërende werkomstandigheden vormen 
geen problemen meer. Dankzij de moderne hydraulisch 
traploos variabele breedteverstelling van de nieuwe VSS 
Cappon UniVar ploegen kunt u uw machine nu uitstekend 
aan de omstandigheden aanpassen.

De VSS Cappon UniVar ploegen beschikken over traploos 
variabele breedte verstelling van 30 tot 50 cm per snede. 
Deze verstelling is vanuit de tractor eenvoudig te verstel-
len. Bij het verstellen past de treklijn zich automatisch aan, 
zodat de ploeg altijd recht en strak achter de tractor loopt. 
Voorscharen en kouterschijven worden automatisch aange-

past. De breedte verstelling is voorzien van automatische 
vergrendeling, waardoor de snij-breedte niet onbedoeld 
verandert. Het ongelijk uitkomen op de wendakker door 
schuine perceelgrenzen, aansluitingen maken op bestaand 
ploegwerk, ploegen langs heggen, slootkanten, hoog-
spanningsmasten of muren is nu geen probleem meer. De 
prestaties van uw trekker worden optimaal benut, ook bij 
wisselende bodemstructuren. 

Door de uitgekiende ristervorm komt deze moderne wen-
telploeg, zelfs op percelen met droge en vaste grond, direct 
op diepte en kan gewerkt worden met een minimum aan 
wielslip, benodigd tractorvermogen en brandstofverbruik. 
De werkdiepte is constant en vertoont, ook op percelen met 
sterk wisselende grondsoorten geen variatie. De ristervorm 
garandeert volledig onderwerken, zelfs bij veel organische 
massa, zoals bijvoorbeeld groenbemester. 

Vorendrukker
De VSS Cappon Vorendrukker is speciaal ontworpen als ver-
vanger van de vorenpakker. Deze heeft als grote nadelen 
dat de machine elke keer aan en afgekoppeld moet worden 
bij de kop-einden van de akker.
De VSS Cappon Vorendrukker bestaat uit twee hydraulische 
hefarmen, een trekstang, een kokerbalk waaraan zwenk-
bare dichte holle schijven (Ø560mm) zijn gemonteerd. 
De schijven zijn kogelgelagerd en gefabriceerd uit slijtvast 
RVS staal. De machine wordt aan de ploeg bevestigd met 
bijgeleverde aansluitplaten welke passen op de ploeglicha-
men; Deze zijn voor elk merk/type ploeg verschillend.
De zwenkarmen zijn bedoeld voor het automatisch mees-
turen van de schijven, zodat deze altijd de rijrichting van 

de ploeg volgen, ook bij een ploeg met variabele breedte-
verstelling. De druk kan geregeld worden door de hydrau-
lische cilinders.
Op aanvraag is het mogelijk om de VSS Cappon vorendruk-
ker toe te passen bij steenbeveiligde ploegen.

Snedenmixer
De VSS Cappon Sneden-Mixer is ontwikkeld om de ploeg-
sneden, na het ploegen in meerdere delen te snijden. De 
Sneden-Mixer wordt naast de ploeg gemonteerd. Hierdoor 
wordt de Sneden-Mixer in de zelfde werkgang gebruikt als 
de ploeg, en wordt de nabewerking gereduceerd. 
De Sneden-Mixer heeft een goede egaliserende werking 
en maakt de grond bij diverse grondsoorten direct zaai-
klaar. De VSS Cappon Sneden-Mixer is speciaal ontwik-
keld voor middelzware grondsoorten. De mixer wordt 
geleverd inclusief twee draagarmen, aanbouwdelen voor 
aan de ploeg, een trekstang en naar keuze mechanische of 
hydraulische diepteregeling.

Op aanvraag is het mogelijk om de VSS Cappon voren-
drukker toe te passen bij steenbeveiligde ploegen.

Furrow-disc
De VSS Cappon Furrow Disk is speciaal ontworpen voor het 
verdelen van zware grond.
De machine is het vervolg op de Cappon-Mixer, welke een 
goede werking geeft tot een bepaald percentage afslib-
baarheid in klei. Zodra de Cappon-Mixer deze zware grond 
niet meer aankan, kan de VSS Cappon Furrow-Disk worden 
ingezet. De machine is evenals de Cappon-Mixer geschikt 
voor alle merken en typen ploegen, er wordt gebruikt 
gemaakt van de zelfde aanbouwconstructie. De complete
machine bestaat uit twee armen met hydraulische 
diepteregeling, een trekstang en een balk met schijven 
die afzonderlijk gelagerd zijn. Deze bolle schijven zijn per 
stuk zijdelings instelbaar en kunnen dus meer of minder 

‘stekend’ worden ingesteld. Tevens is het mogelijk d.m.v. 
een dubbele balk om de totale machine met 1 handeling 
meer of minder ‘stekend’ te kunnen verstellen.

kenmerken opties

Standaard voorzien van voorschijven en kouterschijven Strokenristers 

Perfecte kering en vlaklegging Openvoorwoeler / moorstel

Nastelbare scharnier punten Diepte tuimelwiel

Instel gemak Extra breedte verstelling op het voorste lichaam

Overbuik wentelen Getande/ geplooide schijven

Al de hierboven beschreven machines bezitten een Nederlands en Europees patent.
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