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Kvik-Up Amazone Cenius



Wat is er te zien?  
VSS Agro FTM
De VSS Agro FTM is ontwikkeld voor het geheel afsnijden en verwerken van 
groenbemesters. De machine heeft een werkbreedte van 3 meter en is ruim 
opgebouwd. De drie grote messen staan overlappend gemonteerd. De messen 
zijn bodemvolgend door de parallellogramophanging en het dieptewiel bij 
ieder mes. 
Achterop de machine zijn 2 rijen schijven gemonteerd om de groenbemester te 
versnijden en onder te werken. De hoek waaronder de schijven werken is 
hydraulisch instelbaar. 

Väderstad Top Down
De Top Down is meerdere machines in één. De verschillende onderdelen 
kunnen tegelijkertijd maar ook apart ingezet worden. 
Er kan ondiep gewerkt worden met de System Disc schijven set. Met de hierna 
volgende tanden, kan de bodem worden gemengd of juist losgemaakt tot circa 
25 cm diepte. Hierdoor bevinden zich minder grote kluiten in het zaaibed, 
waardoor het zaaien beter verloopt. 
De grond kan vervolgens geëgaliseerd worden met een hydraulisch verstelbare 
schijvenset. De werkdiepte van de tanden en schijven kan onafhankelijk van 
elkaar worden versteld.

SMS Agro
De SMS Agro machine is uitgevoerd met 11 grote ganzevoetbeitels verdeeld 
over twee rijen. De eerste rij beitels snijdt de grond vlak af, voordat deze in de 
verkruimelrol komt. Vervolgens egaliseert de egalisatieplaat het zaaibed. De 
tweede rij ganzevoetbeitels is overlappend gemonteerd t.o.v. de eerste rij. 
Hierdoor vindt een volvelds scho�elbewerking plaats waarbij de (wortel)-
onkruiden bestreden worden.

Kvik-up
De Kvik-Up is een machine die ontwikkeld is in Denemarken. Aan de voorzijde 
van de machine zitten zeven messen die op een diepte van 30 cm door de 
grond gaan. Achterop zit een roterende as met daarop 90 pinnen. Die draaien 
door de grond en gooien alles wat ze tegenkomen een meter de lucht in. 
Stenen en zand komen het eerst naar beneden, de wortels dwarrelen daar 
achteraan en komen bovenop te liggen. Hierdoor verdroogt het onkruid.

Amazone Cenius
De Cenius kan gebruikt worden voor zowel ondiepe als diepe grondbewerking. 
De diepteregeling is verstelbaar tussen 5 en 30 cm. De cultivator heeft 3 rijen 
tanden met een onderlinge afstand van 27 cm. Daarachter kan een rij 
vlaktanden of schijven gemonteerd worden met een centrale diepteregeling. Er 
zijn 5 verschillende aandrukrollen beschikbaar.

Onder voorbehoud:

Rabe Digger RLM 900
De Rabe Digger heeft een werkbreedte tussen de 4 en 6 meter en is uitgerust 
met 8 tot 12 speciaal ontwikkelde tanden.
De verkruimelrol is hydraulisch in hoogte verstelbaar.

Alle machines worden toegelicht door Richard Korver, DLV Plant
Let op: er wordt ook aandacht besteed aan brandstofverbruik 

Voor meer informatie:
Sjef Crijns  DLV Plant  06-53310381

Bekijk ook eens de �lmpjes van eerdere demo’s op YouTube:
http://www.youtube.com/user/PNWMechOnkruidZL
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