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Type DR-STR DR-FFR

Uitvoering Standaard Breed Standaard Breed

Massa 350 [kg] 400 [kg] 300 [kg] 375 [kg]

Aankoppeling tractor Cat. 2

Aankoppeling machine   Cat. 3, optie vanghaken Cat. 2

Werkbreedte 1,25 [m] 1,5 [m] 1,25 [m] 1,5 [m]

Totale breedte 1,27 [m] 1,52 [m] 1,27 [m] 1,52 [m]

Type druksysteem Ringen FarmFlex rol

Aantal 9 11 1 1

Type / afmeting Ø500 [mm] Ø520 [mm]

Optie Schraper Schraper

Optie Verlengde aankoppelhaken Verlengde aankoppelhaken

Type VZW XXL VZW Neuswiel

Uitvoering meelopend hydraulisch meelopend hydraulisch meelopend hydraulisch

Massa 310 [kg] 330 [kg] 225 [kg] 280 [kg] 225 [kg] 280 [kg]

Aankoppeling tractor   Cat. 2

Aankoppeling machine Mogelijke Cat 2 of 3 n.v.t n.v.t

Werkbreedte 1,5 mtr 1,5 mtr 1,2 mtr

Totale breedte
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VSS Agro gestuurde voorzetwielen

De VSS Agro Voorzetwielen zijn speciaal ontwikkeld voor montage op gewone tractoren. Het druksysteem kan op elk merk en 
type tractor worden toegepast. Met een combinatie van brede lagedruk-banden achter en dit voorzetwiel voorop kan de ins-
poring van tractoren drastisch beperkt worden. Kort draaien op de kopakker is met een voorzetwiel een voordeel.
Het voorzetwiel wordt niet aangedreven, dit komt de aanschafprijs ten goede. Aandrijving voor zaaibedbereiding en zaaien is 
feitelijk overbodig. Het voorzetwiel is in dertig minuten op- of af te bouwen. De tractor kan dus gewoon voor andere doelein-
den gebruikt worden, een ander groot voordeel van dit type druksysteem.

Alle modellen van de VSS Agro Voorzetwielen zijn in twee versies leverbaar. Het voorzetwiel kan als meelopend “gedwongen” 
gestuurd uitgevoerd worden of hydraulisch gestuurd. 
Bij de hydraulisch gestuurde versie wordt het wiel – op het bouwland- naar beneden gedrukt. De voorwielen van de trac-
tor komen dan vrij te hangen. Middels het omschakelen van de stuurhydrauliek wordt de stuurfunctie door het voorzetwiel 
overgenomen. Voor wegtransport wordt het voorzetwiel omhoog getrokken.
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VSS Agro Drukrol

De VSS AGRO Drukrol is geschikt voor het gelijkmatig aandrukken van de grond tussen de tractorwielen. De VSS AGRO Druk-
rol is tussen iedere willekeurige machine en tractor toepasbaar, waardoor de VSS AGRO Drukrol zich onderscheidt van andere 
druksystemen. Doordat de VSS AGRO Drukrol gedeeltelijk onder de hefinrichting van de tractor gemonteerd wordt, heeft de 
VSS AGRO Drukrol een zeer beperkte aanbouwlengte. De VSS AGRO Drukrol is uitgevoerd met Cat.3 aankoppelhaken om het 
werktuig te koppelen. Als optie kunnen verlengde aankoppelhaken geleverd worden. De VSS AGRO Drukrol wordt standaard 
geleverd met een werkbreedte van 1,25 m, als optie kan er voor een brede 1,5 m versie gekozen worden. Voor toepassing i.c.m.  
een Fendt tractor dient een ander frame gebruikt te worden.

VSS AGRO Drukrol type DR-STR
- Uitgevoerd met stalen ringen
- Optioneel voorzien van schraper

Specificaties Voorzetwiel XXL
- Uitgevoerd met lagedruk banden

- Bandenmaat: 320/65R18

- Optioneel met verlichting

-  Optioneel voorzien van aankoppel-

haken t.b.v. aankoppeling frontmachine

-  Optioneel meesturend met tractor 

d.m.v. hoeksensoren

-  Zowel hydraulisch als gedwongen 

 gestuurd leverbaar

Specificaties Voorzetwiel
- Bandenmaat: 10.0/75-R15.3

-  Optioneel met grote banden leverbaar. 

Bandenmaat: 15.0/55-R17

-  Zowel hydraulisch als gedwongen 

 gestuurd leverbaar

VSS AGRO Drukrol type DR-FFR
- Uitgevoerd met FarmFlex rol
-  FarmFlex rollen in alle breedtes  

verkrijgbaar

Specificaties Neuswiel
- Standaard bandenmaat: 480/65-R28

-  Zowel hydraulisch als gedwongen 

gestuurd leverbaar

- Andere maat banden op aanvraag

DR-STR

V Z W X XL

DETAILS

DETAILS

V Z W

DR- FFR

NEUSWIE L

1 Fendt frame en verlengde 
 aankoppelhaken
2 Aankoppeling aan willekeurige   
 machine

1 Voorzetwiel gedwongen gestuurd
2  Voorzetwiel XXL meesturend met 

trekker d.m.v. hoeksensoren 

VSS Agro Farmflex rollen

VSS Machinebouw gebruikt niet alleen Farmflex rollen voor de VSS Agro Drukrol, ook kunnen deze los in diverse soorten en 
maten geleverd worden t.b.v. grondbewerking en zaaimachines. De Farmflex rollen kenmerken zich door hun zelfreinigend 
vermogen dit d.m.v. optimale flexibiliteit in de rubber segmenten. 


