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De Rotex Combi 700-703 en 800-803 zijn 

echte dubbeldoelwagens, dus geschikt 

als opraapwagen en silagewagen. Als 

opraapwagen blinkt de Rotex Combi uit 

in uitstekende opname en snijkwaliteit. 

Kenmerkend in gebruik als silagewagen is de 

gigantische capaciteit, enorme laadvolume 

en hoge lossnelheid.

De dubbeldoelwagen geeft capaciteit een 

nieuwe dimensie met een laadvolume van 

meer dan 80 m³. De Rotex Combi 700-703 

Een nieuw tijdperk 
is aangebroken!

en 800-803 hebben een reeks van unieke 

eigenschappen zoals de innovatieve, 

hydraulisch aangedreven MaxiFlow pick-up, 

ISOBUS bediening, geveerd boogie-tandem 

en uiterst sterke bodemketting voor snel en 

efficiënt lossen.
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Rotex Combi 803

Rotex Combi 550

Rotex Combi 650

Rotex Combi XXXX

T-Rex Wagon 400

T-Rex Wagon 450

T-Rex Wagon 500

T-Rex Wagon 550

Rotex Combi 803

Rotex Combi 550

Rotex Combi 650

Rotex Combi XXXX

T-Rex Wagon 400

T-Rex Wagon 450

T-Rex Wagon 500

T-Rex Wagon 550

Rotex Combi 700 - 703
•	 Laadvolume:	

 72,80 m3 / 69,60 m3

•	 Capaciteit,	DIN	11741:	

	 36,40	m3	/	34,80	m3

Rotex Combi 800 - 803
•	 Laadvolume:	

	 83,40	m3 / 80,20 m3

•	 Capaciteit,	DIN	11741:	

	 41,70	m3	/	40,10m3
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De unieke hydraulische 
MaxiFlow pick-up

Tanden gerangschikt in V-vorm
Het MaxiFlow invoersysteem heeft de tanden niet in één lijn, maar 

verspringend in de pick-up, waardoor een uniforme gewasstroom 

wordt ingevoerd in combinatie met de kortgewasrol, over de hele 

breedte van de snijrotor. Resultaat is een constante, gelijkmatige 

invoer zonder piekbelastingen waardoor nauwelijks kans op 

verstoppingen.

Hydraulische aandrijving
De MaxiFlow pick-up heeft een unieke hydraulische aandrijving, 

wat de traditionele aandrijving via tandwielkast met ketting 

overbodig maakt, waardoor meer fl exibiliteit ontstaat voor 

bodemvolging. Bovendien vraagt de hydraulische aandrijving 

tot	15%	minder	vermogen	dan	een	standaard	aandrijving.

Middenophanging
De hydraulische aandrijving kenmerkt zich ook door een uniek 

pendelende middenophanging van de pick-up waardoor aan beide 

zijden	een	pendelruimte	is	van	100	mm.	Deze	MaxiFlow	ophanging	

zorgt ervoor dat alle glooiingen in het veld perfect worden gevolgd, 

waardoor er een schone en nauwkeurige gewasopname is zelfs 

onder de zwaarste omstandigheden.

Verstoppingen geen problem
Mocht er een verstopping optreden in het invoersysteem dan biedt 

de hydraulische aandrijving de mogelijkheid om de pick-up terug te 

laten draaien, zodat de prop wordt verwijderd, zonder van de trekker 

te komen. Een veilige en comfortabele manier om verstoppingen te 

verwijderen, waarbij bovendien kostbare tijd wordt bespaard.

Beveiliging tegen overbelasting
Een hydraulisch overdrukventiel beschermt de pick-up tegen 

piekbelastingen en schade, in het geval van enorme zware zwaden of 

als een obstakel wordt geraakt. Het overdrukventiel is onderhoudsvrij 

en zal altijd de ingestelde waarde houden, ook al is de veiligheid 

meerdere keren in werking gesteld. Hierdoor beschikt de chauffeur 

altijd over de meest effi ciënte aandrijving, waarbij de pick-up het 

gewas schoon oppakt en naar de rotor brengt.
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De voordelen:
• Pick-up zonder curvebaan voor weinig 

slijtage en soepele werking.

• Tanden zijn gerangschikt in V-vorm voor 

een gelijkmatige gewasinvoer.

• Unieke hydraulische aandrijving.

• Pendelende middenophanging.

•	 Terugdraai-functie	van	pick-up:	in	geval	

van verstopping of overbelasting.

• Overdruk ventiel.

• Verstelbaar toerental pick-up.

De pendelende middenophanging van de pick-up 

zorgt ervoor dat alle glooiingen perfect gevolgd 

worden waardoor het gewas schoon wordt 

opgeraapt.

De standaard kortgewasrol en de versprongen 

tanden van de pick-up zorgen voor een soepele 

en gelijkmatige gewasinvoer.

De unieke hydraulische aandrijving van de 

ongestuurde pick-up vraagt tot 15% minder 

vermogen vergeleken met een traditionele 

aandrijving.

Onderhoudsvrije pick-up
De 2 m MaxiFlow pick-up heeft geen curvebaan. Dit systeem geeft 

veel minder slijtage dan een pick-up met curvebaan en stuurrollen, 

omdat er geen bewegende delen nodig zijn die gesmeerd moeten 

worden. Resultaat is een soepele werking, met minder benodigd 

vermogen, laag geluidsniveau en een onderhoudsvrij systeem.

Variabele snelheid pick-up
Het toerental van de pick-up kan onafhankelijk vanaf de trekkerstoel 

worden ingesteld, voor een ideale snelheid afhankelijk van 

zwadgrootte en rijsnelheid. Hierdoor wordt de rotor gevoed met een 

constante gewasinvoer, met minimale risico’s op verstoppingen en 

maximale capaciteit. Het biedt ook de mogelijkheid om met minder 

motor- en rotortoeren te werken, bijvoorbeeld bij smallere zwaden, 

om zo brandstof te kunnen besparen.
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Elke stengel gesneden

Het invoersysteem van de Rotex Combi is 

ontwikkeld voor maximale capaciteit onder 

alle	omstandigheden.	De	1,60	m	brede	rotor	

kan de grootste piekbelastingen verwerken. 

De grote 800 mm diameter snijrotor wordt 

aangedreven via een zware onderhoudsvrije 

tandwielkast in oliebad, voor gegarandeerd 

probleemloos werken.

De	25	mm	brede	rotortanden,	gemonteerd	

in een schroefpatroon, brengen het gewas 

effi ciënt naar de messen zonder wrijving of 

grasverliezen. In combinatie met de messen 

ontstaat een nauwkeurig snijbeeld en een 

snelle en gelijkmatige gewasdoorvoer naar 

de wagen, wat resulteert in grote capaciteit 

en minimale vermogensvraag.

De snijlengte kan eenvoudig ingesteld worden op 

38 of 76 mm door één of twee messenrijen in te 

schakelen.

25	mm	brede	rotortanden
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De messen zijn snel te wisselen zonder gebruik 

te hoeven maken van gereedschap.

De rotortanden bestaan uit drie geboute 

segmenten. Elk segment kan individueel worden 

vervangen zonder de complete rotor te hoeven 

demonteren.

De onderhoudsvrije tandwielkast gevuld met olie 

is ontwikkeld voor intensief gebruik.

Elk mes is individueel beveiligd en zo 

beschermd tegen vreemde voorwerpen. 

Als een obstakel geraakt wordt, kan het 

mes naar achter bewegen, zonder in te 

leveren op snijkwaliteit. Het mes zal meteen 

terugkeren in werkstand, zodra het obstakel 

gepasseerd is.

De complete messenbak is prima 

toegankelijk voor dagelijkse inspectie 

en onderhoud. Het uitzwenken van de 

messenbak is eenvoudig en de messen 

kunnen worden uitgenomen, zonder gebruik 

te hoeven maken van gereedschap.

Het snijsysteem van de Rotex Combi met 

in	totaal	40	messen	is	de	ideale	oplossing	

voor kort snijden tot 38 mm. De messen zijn 

verdeeld over twee groepen, elk 20 messen, 

die eenvoudig apart zijn in te schakelen 

door de chauffeur, waardoor een snijlengte 

ontstaat van 76 mm (bij 20 messen) of 

38	mm	(bij	40	messen).	Het	is	bijvoorbeeld	

mogelijk om de ene helft messen te 

gebruiken in zware omstandigheden aan 

begin van de dag en vervolgens in de loop 

van de dag te schakelen naar de andere 

groep, zodat er non-stop doorgewerkt kan 

worden en de snijkwaliteit optimaal blijft.

Nauwkeurig	en	schoon	snijden

De voordelen:
•	 25	mm	brede	rotortanden	voor	efficiënte	

gewasinvoer met minimaal benodigd 

vermogen.

• Capaciteitsrotor met diameter van 

800 mm.

•	 Snijsysteem	met	40	messen.

• Eenvoudig wisselen van messen zonder 

gebruik te maken van gereedschap.

• Individuele mesbeveiliging.

• Onderhoudsvrije oliebadaandrijving.

• Servicevriendelijk – de complete 

messenbak wordt uitgezwenkt voor prima 

bereikbaarheid.
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Verdubbeling van prestaties

Befaamde bakopbouw
De Rotex Combi is voorzien van sterke 

wanden, gemaakt van gegalvaniseerde 

en gepoedercoate stalen platen. De 

profielwanden geleiden het gewas naar 

achteren voor een goede vulling. De 

gladde wanden in de voorzijde zorgen 

voor een perfecte persruimte en opbouw.

Echt dubbeldoel
De Rotex Combi is een echte 

dubbeldoelwagen. De wagen is  voorzien 

van een Heavy Duty Y-frame, waar de bak 

is opgebouwd. Dit betekent, dat de trekker 

altijd aan het frame “trekt” en niet aan de 

bakopbouw. Daarbij is de Combi wagen 

standaard voorzien van een stalen bodem. 

De voorwand kan hydraulisch omlaaggevouwen 

worden, zodat de dubbeldoelwagen ook ingezet 

kan worden als silagewagen bij het doorsteken 

van een perceel direct achter de maïshakselaar.
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Snel lossen
De Rotex Combi lost zeer snel en efficiënt 

het geladen gewas. De grote achterklep 

in combinatie met de variabele snelheid 

van de bodemketting zorgt voor supersnel 

lossen, zonder tijd te verliezen.

De sensor-gestuurde achterklep wordt 

hydraulisch bediend. De achterklep wordt 

mechanisch geblokkeerd en gecontroleerd 

door twee sensoren die de positie 

weergeven op de terminal.

De Rotex Combi is voorzien van twee of 

drie loswalsen, die worden aangedreven 

door een onderhoudvriendelijke as, voor 

De verlichtingset zorgt voor ruim voldoende zicht 

in de bak tijdens avond-/nachtwerkzaamheden.

Prima toegang tot de laadbak dankzij de 

optionele zijdeur met opklapbare trap.

Snel lossen van maïs.

het lossen van het materiaal in uniforme 

en gelijkmatige lagen, waardoor minder 

nabewerking nodig is op de kuilbult.

Bodemketting
De overbemeten, hydraulisch

aangedreven bodemketting is verdeeld in

twee segmenten en bestaat uit vier sterke

kettingen die de zwaarste ladingen uit de

wagen kunnen trekken. De bodemketting

wordt automatisch uitgeschakeld zodra

de	wagen	vol	is.	Laad-	en	lossnelheid

zijn variabel instelbaar en sensoren

waarschuwen via de terminal indien de

wagen volledig gevuld is.
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Alles in eigen hand

De	Rotex	Combi	is	volledig	ISOBUS	11783	

compatibel. Dit betekent dat de machine 

rechtstreeks kan werken met een ISOBUS 

compatibel trekker zonder een aparte 

bedieningsterminal. Standaardisatie van 

bedieningen, gemakkelijkere koppelingen 

tussen trekkers en werktuigen met een lagere 

kostprijs van de machine zijn de voordelen 

van	de	ISO	11783	standaardisatie	voor	u.

Kverneland Group Mechatronics is koploper 

in het innoveren en produceren van ISOBUS 

standaarden. Steeds meer vooraanstaande 

trekker- en machinefabrikanten zijn 

verbonden aan de ISOBUS standaard en 

het aantal trekkers en machines met ISO 

certifi caat blijft toenemen.

Een groot deel van de nieuwe trekkers is 

momenteel nog niet volledig ISO compatibel, 

daarom kan de Rotex Combi worden 

voorzien van de Focus terminal, of met de 

IsoMatch Tellus terminal met touch screen en 

kleurenscherm.

ISOBUS - Get Connected 
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Met de Focus heeft u controle over alle

functies vanuit de cabine, zichtbaar op én 

groot en duidelijk digitaal display. Functies

als het automatisch laden en lossen gaan via 

de Focus bedieningsterminal.

De Focus Bedieningsterminal
De werking van de Focus bedieningsterminal 

is erg logisch en gemakkelijk te leren met 

focus op functionaliteit en eenvoudige 

bediening. De Focus bedieningsterminal is 

een universele bediening die gebruikt kan 

worden voor alle andere werktuigen van 

Kverneland Group.

De IsoMatch Tellus is een nieuwe, unieke 

terminal	met	twee	beeldschermen.	Het	31	

cm grote, eenvoudig te bedienen touch 

screen is ergonomisch in gebruik en 

ontworpen voor lange werkdagen. Dankzij 

het toenemende aantal functies die worden 

toegevoegd op werktuigen, zoals camera’s, 

kan de chauffeur de opraapwagen bedienen 

via het bovenste scherm en kan hij/zij 

zien het laadproces via de camera op het 

onderste scherm. Een andere mogelijkheid 

is om de opraapwagen via het bovenste 

scherm te bedienen en de trekker functies in 

het onderste scherm te laten zien.

De volgende functies zijn via de Focus en

IsoMatch	Tellus	terminal	te	bedienen:

•	 De	keuze	tussen	handmatig	en	

automatisch laden.

•	 De	keuze	tussen	handmatig	en	

automatisch lossen.

•	 Gesneden	en	ongesneden	lading	teller	

per klant/veld.

•	 Service	menu	voor	het	instellen	van	

persoonlijke specifi caties.

•	 Verhogen	en	verlagen	snelheid	

bodemketting.

•	 In-	en	uitschakelen	werklampen.	

IsoMatch Tellus Terminal – 
de universele ISOBUS Terminal

•	 Pick-up	omhoog/omlaag.

•	 Dissel	omhoog/omlaag.

•	 Achterklep	open/dicht.

•	 Messen	in/uit.

•	 Voorwand	open/dicht.

•	 Verstellen	toerental	pick-up.

•	 Pick-up	terug	laten	draaien.

•	 Service	modus	messen	(messenwissel).

•	 Handmatig	starten	bodemketting	tijdens	

laden.

•	 Terugdraaien	van	de	bodemketting.
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Vicon T-Rex 400 - 450 - 500 - 550

De T-Rex transportwagens
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Grote laadcapaciteit en snel kunnen 

lossen zijn doorslaggevende factoren voor 

een efficiënt oogst-systeem. De T-Rex 

silagewagens zijn ontwikkeld voor deze 

eisen en staan bekend om hun enorme 

capaciteit, groot laadvolume en hoge 

lossnelheid.

Deze factoren zijn in grote mate bepalend 

voor de efficiëntie van het oogstproces, 

vandaar	dat	de	T-Rex	400-450-500-	550	

silagewagens van Vicon de ideale wagens 

zijn voor intensief transportwerk.

Met	laadvolumes	van	respectievelijk	40-45-

50-55	m³	en	laadvermogens	van	24	ton	

en	34	ton,	dragen	ze	bij	aan	een	optimaal	

oogstproces.

T-Rex 450 transporteert maïs.

T-Rex 452 met graan-kit voor transport van koolzaad en graan.

T-Rex 450 tijdens transport van houtsnippers.
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Vicon T-Rex 400 - 450 - 500 - 550

Voor wie het verschil wil maken

Bodemketting
De overbemeten, hydraulisch aangedreven 

bodemketting is verdeeld in twee segmenten 

en bestaat uit vier sterke kettingen die de 

zwaarste ladingen uit de wagen kunnen 

trekken. Dankzij een ingebouwde veiligheid 

kan de bodemketting niet draaien, als de 

achterklep gesloten is. 

Heavy Duty Y-frame
De T-Rex silagewagens zijn voorzien van 

een heavy duty Y-frame. Deze sterke 

onderbouw constructie maakt de wagen 

oersterk en waarborgt een lange levensduur. 
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De grote achterklep in combinatie met de 
bodemketting zorgt voor snel en efficiënt 
lossen. De hydraulisch bediende achterklep 
wordt via een sensor gecontroleerd en 
mechanisch geblokkeerd.

De voorwand kan hydraulisch omlaag 
vouwen, zodat de …

… T-Rex wagen gebruikt kan worden direct 
achter de hakselaar bij het doorsteken van 
een nieuw perceel.

De voordelen:
•	 Transportwagens	met	enorme	capaciteit,	

ideaal voor transport van maïs, gras en 

houtsnippers.

•	 Laadvolume	van	40,	45,	50	en	55	m³.

•	 Graan-kit	voor	koolzaad	en	granen	

optioneel beschikbaar.

•	 Snel	en	efficiënt	lossen	dankzij	de	brede	

achterklep en bodemketting.

•	 Sterke	bakopbouw	met	stalen	wanden	en	

robuuste verticale rongen.

•	 T-Rex	400,	450	en	500	zijn	voorzien	van	

geveerde boogie tandems.

•	 T-Rex	550	is	uitgerust	met	een	hydraulisch	

geveerd tridem-onderstel.

Met de optionele graan-kit is de vloer 
afgedicht met sterke borstels. Het onderste 
deel van de frontwand is bedekt met een 
industrieel kunststof folie.

Een extra strip met borstels aan de 
achterzijde zorgt ervoor dat er geen 
materiaal verloren gaat als de achterklep 
gesloten is.

De verlichtingset zorgt voor ruim 
voldoende zicht in de bak tijdens avond-/
nachtwerkzaamheden.

Prima toegang tot de laadbak dankzij de 
optionele zijdeur met opklapbare trap.

De T-Rex kan worden uitgerust met twee 
grote loswalsen, voor het lossen van het 
materiaal in uniforme en gelijkmatige lagen.

De bodemketting wordt volledig afgesloten 
door de achterklep, zodat er geen materiaal 
uit de wagen valt tijdens transport.

Graan-kit
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Sublieme rij-eigenschappen 

Vicon T-Rex 400 - 450 - 500 - 550

De T-Rex 550 heeft een hydraulisch 
geveerde tridem-as, die kan worden 
uitgevoerd met een lift-as.

De T-Rex 550 is voorzien van gedwongen 
besuring voor nauwkeurig en veilig 
manouvreren in het veld.

Hydraulische beremming is standaard en 
optioneel de pneumatische beremming.
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Vicon T-Rex 450 met 
een capaciteit van 45 m3 en 24 ton.

Standaard zeer rijk uitgerust:
•	 Sterk	wagen	concept	verdeeld	in	3	

segmenten:	bakopbouw,	Y-vormig	

sub-frame en boogie-tandems.

•	 ADR	assen	(150x150	mm)	met	grote	

remtrommels	(420x180	mm).

•	 Gedwongen	besturing	is	standaard.

•	 700/50	R26.5	Alliance	I-380	banden.

•	 Optioneel	hydraulisch	bedienbare	

frontwand.

•	 Geveerde	dissel.

Geveerde boogie tandems
De sterke en zeer stabiele tandemas 

kenmerkt zich door comfortabel rijgedrag 

en is ontwikkeld voor veilig en snel 

wegtransport van gewas naar de kuil, maar 

ook voor zware omstandigheden in het veld. 

De T-Rex is voorzien van een parabool 

geveerd boogie-tandem. De a-symmetrisch 

gemonteerde bladveren en de grote veerweg 

zorgen ervoor dat beide assen stabiel en in 

balans zijn onder alle omstandigheden. Dit 

voor een gelijke gewichtsverdeling over alle 

4	wielen.	Het	maakt	de	T-Rex	lichter	om	te	

trekken en reduceert bodemverdichting en 

bandenslijtage in het veld.

De standaard specifi catie is voorzien van 

hydraulische	beremming	en	XXL	banden	

700/50	R26.5,	maar	optioneel	zijn	ook	

banden tot 800 mm breedte mogelijk, 

waardoor bodemdruk signifi cant zal 

afnemen.

De T-Rex is standaard voorzien van 

gedwongen besturing voor een betere 

wendbaarheid, ook daar waar de ruimte 

beperkt is. Daarbij wordt de bodem minder 

beschadigd en is er minder bandenslijtage.

T-Rex kan optioneel worden voorzien 
van een handpomp voor hydraulische 
steunpoot.

•	 De	bodemketting	kan	niet	worden	bediend	

als de achterklep gesloten is.

•	 Loswalsen	optioneel	beschikbaar.

Grote XXL 800/45 R26.5 banden zijn 
optioneel beschikbaar.

Gedwongen besturing voor betere 
wendbaarheid.

• Tandemas met paraboolveren.
• A-symmetrisch gemonteerde 

bladveren.
• 24 ton boogie tandem.
• Standaard banden 700/50 R26.5.
• Gedwongen besturing.
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Efficiënte oogstoplossingen 

Vicon T-Rex Shuttle

Eenvoudig en wendbaar
De T-Rex Shuttle is een overlaadwagen 

met een enkele as en daardoor gemakkelijk 

te manouvreren tijdens het achteruitrijden. 

De overlaadwagen is uitgevoerd met 

hoge, brede banden 800/60 R32, 

waardoor de bodemdruk minimaal is. 

Hierdoor is de overlaadwagen ideaal voor 

oogstwerkzaamheden onder zware en natte 

omstandigheden.

Dankzij het concept van de enkelas is het 
achteruitrijden gemakkelijk en het maakt de 
combinatie zeer wendbaar. Enorme 1050/50 
R32 banden zijn optioneel beschikbaar.

De voorwand kan hydraulisch 
omlaaggevouwen worden, zodat de T-Rex 
Shuttle direct achter de maïshakselaar 
ingezet kan worden...
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De voordelen:
•	 De	T-Rex	Shuttle	vergroot	de	logistieke	

effi ciëntie en is de link tussen de hakselaar 

en vrachtwagens voor transport over de 

weg.

•	 Laadcapaciteit	van	30,50	m³	wat	betekent	

dat een standaard vrachtwagen gevuld 

wordt met 2 Shuttle-ladingen.

•	 Snel	en	effi	ciënt	lossen	dankzij	de	

bodemketting.

•	 De	schaar-constructie	brengt	de	laadbak	

tot	een	hoogte	van	4,70	m.

•	 Tijdens	het	lossen	worden	de	zij-	en	

achterschotten omhoog gebracht, 

om morsen te voorkomen tijdens het 

overladen.

Non-stop oogsten
De T-Rex Shuttle overlaadwagen is 

ontwikkeld om het logistieke proces rondom 

de oogst en transport te optimaliseren. Het 

is de effi ciënte link tussen de hakselaar 

en de vrachtwagens die wachten aan de 

perceelrand. De T-Rex Shuttle is gemaakt 

voor het beste oogstproces, waarbij twee 

T-Rex Shuttles de logistieke trein druk bezig 

houden. Als de eerste T-Rex Shuttle geladen 

wordt door de hakselaar, is de tweede T-Rex 

Shuttle aan het lossen bij de vrachtwagen, 

zodat beide zijden in het oogstproces 

maximale capaciteit kunnen draaien.

Terwijl de eerste T-Rex Shuttle 
overlaadwagen de hakselaar volgt…

…is de tweede T-Rex Shuttle aan het lossen 
bij de vrachtwagen aan de perceelrand.

…bijvoorbeeld bij oogsten van de 
kopakkers.

Verhoog uw capaciteit tijdens het 
oogstproces

Perfect passend in bestaande 
systemen
De T-Rex Shuttle heeft een laadvolume van 

30,50	m³	DIN,	wat	past	bij	de	standaard	

60 m3	DIN	vrachtwagenladingen,	waar	dus	

2 T-Rex Shuttle ladingen in passen.

Gewassen kunnen snel vervoerd worden 

naar de perceelranden, waardoor aanzienlijk 

grotere hoeveelheden getransporteerd 

kunnnen worden in kortere tijd. Het gebruik 

van vrachtwagens kan interessant zijn voor 

effi ciënt transport van gras en maïs om zo 

kosten te besparen.

Bovendien wordt besmeuring van de wegen 

gereduceerd en is er minder verkeershinder 

door transport van tractoren.
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Vicon Duplex 600
De Duplex 600 kuilverdeler biedt ten 

opzichte	van	de	Duplex	400	kuilverdeler	

meer comfort en een grotere werkbreedte. 

Doordat de trommels van de Duplex 600 

onder een kleinere hoek zijn geplaatst, is 

in combinatie met het hogere toerental de 

capaciteit nog hoger.

De zijborden van de Duplex 600 kunnen 

vanuit de cabine hydraulisch worden 

bediend. De werkbreedte kan traploos 

hydraulisch tot wel 6 m versteld worden.

De	Vicon	Duplex	400	en	600	zijn	

snelwerkende kuilverdelers. Met 

gemak verwerken ze efficiënt de grote 

hoeveelheden gras die door moderne 

hakselaars en opraapwagens met een 

enorme capaciteit worden aangevoerd.

De twee roterende trommels zorgen voor 

een goede en snelle verdeling van de 

grassilage zodat er voldoende tijd is voor het 

aanrijden van de kuil. De stabiele constructie 

en de toepassing van hoogwaardige 

materialen	van	zowel	de	Duplex	400	als	de	

Duplex 600 kuilverdeler, waarborgen een 

lange levensduur en lage onderhoudskosten.

Vicon Duplex 400
De	Duplex	400	kuilverdeler	is	een	machine	

die eenvoudig in gebruik is. De werkbreedte 

kan door middel van een pen-gatverbinding 

worden	versteld	tot	4,25	m.	De	rubberen	

zijborden zijn ongevoelig voor beschadiging 

en worden handmatig bediend. Voor 

transport kunnen de zijborden volledig 

worden ingeklapt zodat deze tijdens 

transport niet onverwacht kunnen uitklappen. 

De	Duplex	400	kan	zowel	in	de	fronthef	als	

in de achterhef functioneren. 

Kuilverdelers

Vicon Duplex 400 - 600
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De Voordelen:
•	 Duplex	400	met	3,15	-	4,25	m	werkbreedte	

en mechanische breedte instelling.

•	 Duplex	600	heeft	tot	6	m	werkbreedte	

welke hydraulisch aangepast kan worden.

•	 Duplex	400	en	600	zorgen	voor	een	goede	

verdeling van het gras op de kuil waardoor 

er een goede verdichting plaats kan 

vinden.

•	 Duplex	400	en	600	kunnen	beide	in	de	

front- of achterhef gebruikt worden.

•	 Duplex	600	kan	uitgeleverd	worden	met	

een geïntegreerde grasvork om grote 

hopen snel in dunne lagen over de kuil te 

verdelen.

Duplex 600 met vork. Traploos hydraulische werkbreedte van de
Duplex 600 tot wel 6 m.

De stalen zijborden houden bij hoog 

toerental het gewas in de kuil en zijn 

hydraulisch opklapbaar. Ook kunnen de 

zijborden hydraulisch worden vergrendeld 

zodat de kuilverdeler veilig getransporteerd 

kan worden zonder risico op onverwacht 

uitklappen van de zijborden.

De Duplex 600 is standaard met verlichting

uitgerust. Ook kan de Duplex 600 worden 

uitgerust met een grasvork om grote hopen 

gras beter over de kuil te verdelen of dit 

op de kuil te brengen indien er voor de kuil 

wordt gelost.
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Technische gegevens

T-Rex Shuttle

T-Rex Shuttle

T-Rex Shuttle

T-Rex Shuttle

T-Rex Shuttle

T-Rex Shuttle

Rotex Combi 803

Rotex Combi 550

Rotex Combi 650

Rotex Combi XXXX

T-Rex Wagon 400

T-Rex Wagon 450

T-Rex Wagon 500

T-Rex Wagon 550

Rotex Combi 803

Rotex Combi 550

Rotex Combi 650

Rotex Combi XXXX

T-Rex Wagon 400

T-Rex Wagon 450

T-Rex Wagon 500

T-Rex Wagon 550

Rotex Combi 803

Rotex Combi 550

Rotex Combi 650

Rotex Combi XXXX

T-Rex Wagon 400

T-Rex Wagon 450

T-Rex Wagon 500

T-Rex Wagon 550

Rotex Combi 803

Rotex Combi 550

Rotex Combi 650

Rotex Combi XXXX

T-Rex Wagon 400

T-Rex Wagon 450

T-Rex Wagon 500

T-Rex Wagon 550 T-Rex Shuttle

T-Rex Shuttle

T-Rex Shuttle

Model T-Rex 400 / 402 T-Rex 450 / 452 T-Rex 500 T-Rex 550 T-Rex Shuttle

Afmetingen

Inhoud (m³) 40 45 50 55 30,50

Inhoud,	DIN	11741	(m³) 39,30 41,44 44,63 49,41 -

Lengte	(m) 7,40 7,80 8,40 9,30 8,80 (totaal)

Breedte (m) 2,30 2,30 2,30 2,30 3 (totaal)

Hoogte (m) 2,31 2,31 2,31 2,31 4	(totaal)

Transport hoogte (m) - - - - 4,70

Hydraulische front wand • • • • •
Gewichten

Gewicht (kg) 7920	/	8100 8120	/	8310 8420	/	8620 10100 8800

Laad	capaciteit	(kg) 24000 24000 24000 34000 13000

Wielen en Banden

Banden 700/50-26.5 700/50-26.5 700/50-26.5 700/50-26.5 800/60R32

Hydraulisch beremming • • • • -
Enkel-as - - - - •
-	,	telescopisch	(extra	spoorbreedte	van	1m) - - - - o

Boogie tandem •	(verstelbaar) •	(verstelbaar) •	(verstelbaar) - -
Tridem (hydro-pneumatisch) - - - • -
Gedwongen besturing • • • • -
Onderaanspanning • • • • •
Overig

Loswalsen o o o - -
3-traps aandrijving bodemketting o o o o •
Bodemketting	voorzien	van	4	kettingen • • • • •
•	=	standaard			o	=	optioneel		-	=	niet	beschikbaar

Model Duplex 400 Duplex 600

Werkbreedte (m) 3,15-4,25 3,30-6,00

Transportbreedte (m) 2,99 2,99

Lengte	(m) 1,80 2,00

Gewicht (kg) 650 1280

Aanbouw 3 pt., Cat II of Accord bok 3 pt., Cat II

Aftakastoeren (tpm) 540 1000

Silovork - o

Mechanische verstelling werkbreedte • -

Hydraulische verstelling werkbreedte - •
Verlichtingset - •
Front- en achteraanbouw • •
•	=	standaard			o	=	optioneel		-	=	niet	beschikbaar
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Rotex Combi 803

Rotex Combi 550

Rotex Combi 650

Rotex Combi XXXX

T-Rex Wagon 400

T-Rex Wagon 450

T-Rex Wagon 500

T-Rex Wagon 550

Rotex Combi 803

Rotex Combi 550

Rotex Combi 650

Rotex Combi XXXX

T-Rex Wagon 400

T-Rex Wagon 450

T-Rex Wagon 500

T-Rex Wagon 550

Rotex Combi 803

Rotex Combi 550

Rotex Combi 650

Rotex Combi XXXX

T-Rex Wagon 400

T-Rex Wagon 450

T-Rex Wagon 500

T-Rex Wagon 550

Rotex Combi 803

Rotex Combi 550

Rotex Combi 650

Rotex Combi XXXX

T-Rex Wagon 400

T-Rex Wagon 450

T-Rex Wagon 500

T-Rex Wagon 550

Model Rotex Combi 700 Rotex Combi 703 Rotex Combi 800 Rotex Combi 803

Afmetingen

Inhoud,	DIN	11741	(m³) 36,40	(72,80) 34,80	(69,60) 41,70	(83,40) 40,10	(80,20)

Pick-up / dissel 

Pick-up breedte (m) 2,10	/	1,95 2,10	/	1,95 2,10	/	1,95 2,10	/	1,95

Tandrijen / Tandafstand (aantal/m) 6	/	55 6	/	55 6	/	55 6	/	55

Disselbelasting (kg) 4000 4000 4000 2000

Disselvering • • • •

Pick-up / dissel bodemvrijheid (mm) 300 / 700 300 / 700 300 / 700 300 / 700

Rotor / snijsysteem

Rotor breedte (m) 1,58	/	1,65 1,58	/	1,65 1,58	/	1,65 1,58	/	1,65

Rotor diameter (m) 800 800 800 800

Aantal tandrijen in V-vorm (st.) 7 7 7 7

Aantal messen in snijsysteem (messen per groep) 40	(20/20) 40	(20/20) 40	(20/20) 40	(20/20)

Theoretische snijlengte (mm) 38 (76) 38 (76) 38 (76) 38 (76)

Specificaties

Dissel / optie onderaanbouw onderaanbouw onderaanbouw onderaanbouw

Kortgewasrol • •

Focus terminal / IM Tellus terminal •	 o / o • o / o 

Gewichten

Leeggewicht	(kg) 9050 9530 9680 10180

Laadvermogen	(kg) 14950 14470 14320 13820

Totaal gewicht gehele voertuig (kg) 24000 24000 24000 24000

Tandem aggregaat

Tandemas met meelopende / gedwongen besturing •	/	o •	/	o •	/	o •	/	o

Banden (standaard) 700	/	50-26.5 700	/	50-26.5 700	/	50-26.5 700	/	50-26.5

Maximale snelheid / optie (km/u) 40/60 40/60 40/60 40/60

Afmetingen

Lengte	/	Breedte	(m) 9,02 / 2,83 9,47	/	2,83 10,02	/	2,83 10,47	/	2,83

Hoogte (met standaard banden) (m) 3,99 3,99 3,99 3,99

Framehoogte (m) 1,64 1,64 1,64 1,64

Afmetingen bakopbouw h/l/b (m) 2,31	/	6,40	/	2,30 2,31	/	6,63	/	2,30 2,31	/	7,40	/	2,30 2,31	/7,63	/	2,30

Benodigd vermogen (kW/pk) 128	(170) 128	(170) 143	(190) 143	(190)

Bodemketting / laadautomaat
4	kettingen

13t	trekkracht	p.st.
4	kettingen

13t	trekkracht	p.st.
4	kettingen

13t	trekkracht	p.st.
4	kettingen

13t	trekkracht	p.st.

•	=	standaard			o	=	optioneel		-	=	niet	beschikbaar

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 Kverneland Group. De beschikbare modellen, specificaties 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 specificaties of elementen toe 
te voegen of te verwijderen. Om specifieke 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 veiligheidsdelen te verwijderen, bijvoorbeeld voor onderhoud, vraag dan om professionele assistentie of werk onder toezicht van 
een technische assistent. © Kverneland Group Kerteminde AS.
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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 voor de professionele 
agrarische sector, bestaande uit grondbewerking, ruwvoederwinning, 
zaaien, strooien, spuiten en elektronische oplossingen voor tractoren en 
machines. 

Original Spare Parts
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 BV
Kantoor	Nederland:
De	Dommel	40,	8253	PL,	Dronten
Tel.:	+31	321	387100,	Fax:	+31	321	387111
E-mail:	benelux.sales@kvernelandgroup.com

Kantoor	België:
Essenestraat	18A,	1740	Ternat
Tel.:	+32	2	5828002,	Fax.:	+32	2	5827501
E-mail:	kverneland.belgium@online.be

Bekijk al onze videos op YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

“Like” ons op facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Volg ons op Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming


