
Kverneland GS frezen 

Voor simpele en 
effectieve 
grondbewerking



Uniek rotorconcept
Het unieke Kverneland rotorsysteem heeft een flensafstand van slechts 20 cm. In 
vergelijking met een normale afstand van 25-28 cm geeft dit een aantal voordelen:

Een groter aantal messen is één van de geheimen achter de zeer hoge capaci-• 
teit  van de Kverneland GS frees. Wat ook zorgt voor een gelijkmatiger 
afwerking met minder trillingen van de machine
Spiraalvormige plaatsing van de messen zorgt ervoor dat ze één voor één de • 
grond in gaan, waardoor de frees soepel en stabiel blijft lopen en minder 
vermogen verbruikt
Maakt een mesontwerp mogelijk dat het risico van versmering van de grond • 
beperkt. Een algemeen probleem voor gebruikers van frezen. Zelfs het kromme 
mes vertoont sterke verschillen bij vergelijking met traditionele ontwerpen
Keuze uit 4 of 6 messen per flens (geen rechte messen), geeft u de mogelijk-• 
heid tot werkelijke aanpassing aan specifieke taken en omstandigheden

In een eigen klasse
De Kverneland GS serie van capaciteits- 
en multifunctionele frezen is gebouwd 
voor een lange levensduur en om u op 
uw gemak te stellen. Ze zijn ideaal 
geschikt voor de meeste eisen binnen 
zowel de primaire als de secundaire 
grondbewerking.
Het robuuste ontwerp met het unieke 
rotorconcept plaatst de Kverneland GS 
frezen in een eigen klasse in termen 
van veelzijdigheid en levensduur. 
Verder met de best mogelijke verhouding 
tussen brandstofverbruik en bewerkte 
oppervlakte in de meeste omstandig-
heden.

Robuust hoofdframe
Het Kverneland hoofdframe is een 
"mono bloc" ontwerp, gemaakt van 
kwaliteitsstaal met diktes van resp. 5 
en 6 mm. Dit maakt de frees zeer 
duurzaam en bestendig tegen elke 
vorm van torsie of belasting, die wordt 
uitgeoefend op het middendeel van de 
frees.
De speciale waterdichte afdichting van 
de rotorsteunen zorgt onder alle 
omstandigheden voor een optimale 
bescherming van de rotorlagers. 

Kverneland GS frees
Eenvoudig, effectief en engebruiksvriendelijk
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Kverneland’s duurzame, hitte 
behandelde stalen messen

Standaard achterplaat
De standaard achterplaat van Kverneland maakt een groot verschil. Het 
S-vormige ontwerp zorgt voor een optimale grondstroom, waardoor u de mate 
van verkruimeling kunt instellen. Als optie zorgen speciale, scharnierende 
lange zijplaten aan de buitenkant verder voor een optimale grondligging. Het 
extreem sterke ontwerp bestaat uit 6 mm dik kwaliteitsstaal, met excellente 
karakteristieken tegen slijtage.

Flexi veerbelaste achterplaat
De geavanceerde scharnierende en veerbelaste kap is speciaal ontwikkeld 
om te voldoen aan de eisen van de zaaibedbereiding.
Speciaal in droge omstandigheden is dit een groot voordeel, doordat de juiste 
intensiteit van de grondbewerking kan worden ingesteld voor een goed 
zaaibed.  Bovendien geeft het een zekere egalisatie.

De Kverneland GS  frezen kunnen worden 
uitgerust met 3 verschillende typen 
messen, waardoor een optimale 
aanpassing mogelijk is aan alle 
grondomstandigheden

J-messen is de meest veelzijdige • 
oplossing, de multifunctionele keuze
L-messen zorgen voor de meest • 
intensieve bewerking en het beste 
snijden en mengen van gewasresten, 
stalmest, e.d.
Rechte messen - is de beste keuze • 
voor ondiepe en middelmatig diepe 
zaaibedbereiding, de capaciteit is 
buitengewoon

Dubbele flenzen voor zware grondsoorten

Kverneland is altijd al een voorkeurskeuze geweest voor moeilijke, 
stenenrijke omstandigheden. De dubbele flens, die al heel vroeg werd 
geïntroduceerd, is hiervoor één van de redenen. De dubbele flens ondersteunt 
het mes en de boutbevestiging op zo’n manier, dat de kans op losraken van 
de bout tot een minimum wordt beperkt.
Ten tweede beschermt het de hoofdflenzen en de rotor tegen slijtage.

Zijdelingse transmissie

De Kverneland GS serie frezen zijn allemaal uitgerust met 
een tandwielaangedreven zijdelingse transmissie, die 
zorgt voor een nauwkeurige en duurzame, krachtige 
aandrijving. Instellen is niet nodig en de onderhoudsbehoefte 
is gering. De optimale afmetingen van de tandwielen zijn 
essentieel voor het smalle ontwerp, dat zorgt voor een 
lange levensduur en een hoge capaciteit.
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De Kverneland GS modellen zijn ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de eisen van alle werkomstandigheden.
Met de verschillende modellen en een groot programma opties moet het mogelijk zijn om de machine te vinden die precies 
bij uw behoeften en omstandigheden pst.

Kverneland GS Frezen 
- 3 verschillende modellen

Kverneland GS 80
voor middelzware omstandigheden• 
voor trekkers van 40 tot 80 pk• 
mesdiktes: 8 mm• 
werkbreedtes: 155, 175, 200 cm• 

Kverneland GS 120
voor middelzware tot zware • 
omstandigheden
voor trekkers van 60 tot 120 pk• 
mesdiktes: 8 of 12 mm• 
werkbreedtes: 220, 235, 285 cm• 

 Kverneland GS 250
voor zware omstandigheden• 
voor trekkers van 90 tot 250 pk• 
mesdiktes: 12 mm• 
werkbreedtes: 300 cm• 
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Het eenvoudige ontwerp 
is verfijnd, om te voldoen 
aan uw behoeften van 
vandaag en in de 
toekomst. Controle en 
onderhoud zijn eenvoudig 
uitvoerbaar.

Optionele uitrusting 
leverbaar, zie technische 
gegevens en pag. 10 en 
11.

Modell Werk-
breedte 

cm

Max. 
benodigd 
vermogen

Mestype Gewicht (kg) Type tandwielkast

GS 80

155
40 tot 80

x x x x 580 600 - - x - x -

175 x x x x 610 630 - - x - x -

200 x x x x 650 670 780 805 x - x -

Technische gegevens:

Kverneland GS 80
- Voor trekkers tot 80 pk

De Kverneland GS 80 is gebouwd voor primaire grondbewerking, alle typen bewerkingen in de (glas-)tuinbouw, 
mechanische onkruidbestrijding in alle gewassen en onder alle omstandigheden en voor ander agrarisch gebruik.

De Kverneland GS 80, 200 is leverbaar met verschillende rollen. 
Dubbele flenzen voor de rotor zijn leverbaar voor alle modellen.
Een speciale versie, de GS 80 CV, is leverbaar met een 4-versnellingen tandwielkast 
met handmatige omwisseling van tandwielen.



Kverneland GS 120
- voor trekkers tot 120 pk

Dit is een echte robuuste en veelzijdige 
frees, gemaakt om te voldoen aan de 
meeste behoeften van (glas-) tuinbouw 
en landbouw. Geschikt voor een 
veelheid aan bewerkingen en de 
bereiding van een superieur zaaibed 
voor elk gewastype.

Een scala aan tandwielkasten en 
verschillende uitrustingen maakt 
configuratie van de machines mogelijk 
voor aanpassing aan specifieke 
individuele eisen en gewasteelt-
systemen.



Modell Werk-
breedte 

cm

Max. 
benodigd 
vermogen

Mestype Gewicht (kg) Type tandwielkast

GS 
120

220 60 
tot 

120

x x x x 875 895 910 1095 x x - -

235 x x x x 885 915 935 1145 x x - -

285 x x x x 955 975 1005 1350 x x - -
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Het extra sterke ontwerp van de aanbouwbok, van het hele 
frame, van de tandwielkasten, van de transmissie en de rotor 
zorgt ervoor dat deze modellen goed voorbereid zijn op vele 
jaren van zwaar werk.

De Kverneland GS 120 kan worden uitgerust met een groot 
programma van optionele uitrusting, zie technische 
gegevens.

Technische gegevens:

Alle modellen zijn leverbaar met verschillende rollen, sporenwissers, bevestiging voor 
zaaimachine en dubbele flenzen voor de rotor.
Een speciale versie, de GS 120 CV-3, is leverbaar met een 3-versnellingen tandwielkast 
met schakelhendel.



Kverneland GS 250
- voor trekkers tot 250 pk

De Kverneland GS 250 is een echte 
“heavy duty” frees, ontworpen voor 
alle soorten grondbewerking in de 
landbouw en de (glas-) tuinbouw op 
middelzware en zware grondsoorten 
met of zonder stenen.
Dit is de machine voor loonwerkers 
en professionele landbouwers, die 
een machine nodig hebben die 
bestand is tegen langdurig gebruik 
onder de zwaarste omstandigheden.
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Modell Werk-
breedte 

cm

Max. 
benodigd 
vermogen

Mestype Gewicht (kg) Type tandwielkast

GS 
250

300 250 x x x x 1370 1395 1520 1765 - - - x

Robuust ontwerp

De Kverneland GS 250 heeft een robuust 
ontwerp waarin alle vitale onderdelen, zoals: 
tandwielkast, transmissie en rotor ruim 
bemeten zijn voor het zware werk dat ervan 
wordt verwacht.

Deze machine kan worden uitgerust met 
een zaaimachinebevestiging voor diverse 
zaaimachines, waaronder een geïntegreerde 
pneumatische Accord  zaaimachine. 
Allemaal voor zaaibedbereiding en zaaien in 
één werkgang.

De Kverneland GS 250 is zeer goed 
uitgerust. In de technische gegevens vindt u 
de verschillende mogelijkhe den voor de 
machine.

Technische gegevens:

De Kverneland GS 250 is leverbaar met verschillende rollen, sporenwissers en een 
zaaimachinebevestiging.
Dubbele flenzen voor rotor en speciale waterdichte afdichting zijn standaard.
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Vier verschillende tandwielkasten – voor alle 
trekkergroottes en alle omstandigheden

De Kverneland GS modellen kunnen 
worden uitgerust met vier 
verschillende tandwielkasten.Alle 
vier zijn geconstrueerd voor de 
vermelde specificaties en zijn door 
en door beproefd voor dit type 
werkzaamheden. De zeer robuuste 
constructie geeft de zekerheid van 
jarenlang zwaar werk met een 
minimum aan onderhoud.

Door de brede keuze aan 
tandwielkasten is het makkelijk om 
de juiste tandwielkast te vinden voor 
uw trekker en grondomstandigheden.

1. Tandwielkast, 3 versnellingen 
Tandwielkast met hendelschakeling voor eenvoudig en naar wens veranderen van 
de draaisnelheid van de frees.

2. Tandwielkast, 4 versnellingen
Tandwielkast met handmatige 
omwisseling van de tandwielen om de 
draaisnelheid van de rotor te wijzigen.

3. Tandwielkast, 1 snelheid
Eenvoudige tandwielkast met 1 
snelheid.

4. Tandwielkast, 2 versnellingen
Een echt robuuste tandwielkast met 2 
versnellingen voor de breedste 
machines en de zwaarste omstandig-
heden.

Technische gegevens:

1) Voor deze versnelling moet een extra stel tandwielen worden besteld.

Model GS 80 GS 80 CV GS 120 GS 120 CV-3 GS 250

Tandwiel-
kast

1 versnelling 4 versnellingen 1 versnelling 3 versnellingen 2 versnellingen

Versnelling 540 1000 540 1000 540 1000 540 1000 540 1000

1 234 - 199 - 239 278 239 235 - 274

2 - - 222 - - - 271 304 - 318

3 - - 248 - - - 309 344 -    2931)

4 - - 276 - - - - - - 341

2 3 4

1



Opties om te voldoen aan alle eisen en voor 
alle grondsoorten

De Kverneland frezen kunnen worden 
uitgerust met een pakkerrol of een kooirol, 
een must voor de zaaibedbereiding.

De robuuste constructie met traploos 
regelbare diepte-instelling, garandeert een 
perfect zaaibed, ongeacht de grondsoort.

Sterke, gemakkelijk instelbare schrapers 
op de pakkerrol zorgen voor effectief 
aandrukken, ook onder vochtige en 
kleverige omstandigheden.

Diepteregelingswiel achter
Ideaal voor exact aanhouden van de 
werkdiepte, wanneer de frees zonder rol 
wordt gebruikt.

Sporenwissers
Sommmige GS 120 
en 250 modellen 
kunnen worden 
uitgerust met 
veerbelaste sporen-
wissers om de 
aangedrukte grond 
in de wielsporen los 
te trekken.

Stalen frontwiel
Een must voor frontaanbouwfrezen.

Zijdelingse schijfkouters
Voor het opvoeren van de werkbreedte 
met max. 15 cm.

Zaaimachinebevestiging
De Kverneland GS 120, 235 en 285 cm 
modellen en de Kverneland GS 250 
kunnen worden geleverd met een 
zaaimachinebevestiging waaraan de 
meeste zaaimachines kunnen worden 
gekoppeld. Met deze combinatie worden 
zaaibedbereiding en zaaien in één 
werkgang uitgevoerd.

De informatie in deze brochure is algemene informatie die wereldwijd gebruikt wordt. Het kan voorkomen dat deze informatie fouten, afwijkingen of weglatingen bevat, maar dit vormt geen basis voor enige claim tegen Kverne-
land Group. De beschikbare modellen, specifi caties and accessoires die vermeld worden in deze brochure kunnen van land tot land verschillen. Neem daarom contact op met uw locale dealer. Kverneland Group behoudt het 
recht om te allen tijde, zonder enige aankondiging of verplichting, wijzigingen door te voeren in het ontwerp, de getoonde of beschreven specifi caties of elementen toe te voegen of te verwijderen. Om specifi eke functies van de 
machines beter toe te kunnen lichten kan het mogelijk zijn dat er veiligheidsdelen van de machines verwijderd zijn. Om letsel te voorkomen mogen veiligheidsdelen nooit verwijderd worden. Indien het toch noodzakelijk is om vei-
ligheidsdelen te verwijderen, bijvoorbeeld voor onderhoud, vraag dan om professionele assistentie of werk onder toezicht van een technische assistent.                                                                       © Kverneland Group Modena S.p.A.                  
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Kverneland Group
Kverneland Group is één van de grootste, internationale 
bedrijven op het gebied van ontwikkeling, productie en  
distributie van landbouwmachines en service.

Een sterke focus op innovaties maakt het voor ons mogelijk om een 
unieke, brede, productlijn van hoge kwaliteit aan te bieden. 
Kverneland Group biedt een uitgebreid pakket van systemen en 
oplossingen voor de professionele agrarische sector, bestaande uit 
grondbewerking, ruwvoederwinning, zaaien, strooien en spuiten.

Originele reservedelen
De reservedelen van Kverneland Group zijn ontwikkeld voor 
een betrouwbare, veilige en optimale prestatie en zorgen 
bovendien voor een levenscyclus met lage kosten. Hoge 
kwaliteitsstandaarden worden bereikt door gebruik van 
innovatieve productiemethoden en gepatenteerde processen 
in al onze productielocaties. 

Kverneland Group heeft een zeer professioneel netwerk van partners, die u 
ondersteunen met service, technische kennis en originele onderdelen. Om 
onze partners te ondersteunen leveren we reservedelen van hoge kwaliteit 
en een effi ciënte onderdelenorganisatie over de hele wereld.

Kverneland Group Benelux B.V., Nederland
De Drieslag 30, 8251 JZ Dronten
Postbus 180, 8250 AD Dronten
Tel +31 321 387 100
Fax +31 321 387 111
benelux.sales@kvernelandgroup.com

Kverneland Group Benelux B.V., België
Essenestraat 18a
B-1740 Ternat
Tel +32 2 582 80 02
Fax +32 2 582 75 01
kverneland.belgium@online.be

www.kverneland.com


