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Vorendrukker

Optimaal zaaibed in één werkgang
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Ploegsnedebewerking op de zwaardere grondsoorten?
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Type  

Ploegscharen

Aantal schijven

Gewicht ø560 schijven (kg)

Aantal draagarmen 

Gewicht ø700 schijven (kg)

Diepte instelling

Rijsnelheid

op aanvraag

VSS Agro Sneden-Mixer                                               
VSS Agro Furrow Disk

Eigen gewicht d.m.v. een verstelbare aanslag.
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VSS Agro Vorendrukker

De VSS Agro Vorendrukker is speciaal ontworpen als ver-
vanger van de vorenpakker, Deze heeft als grote nadeel 
dat de machine elke keer aan en afgekoppeld moet wor-
den bij de kopeinden van de akker. De VSS Agro Voren-
drukker is bedoeld voor de zachtere grondsoorten. 

Met de VSS Agro Vorendrukker toegepast aan de ploeg 
kan er in één werkgang een optimaal zaaibed verkregen 
worden. Er wordt voorkomen dat er te veel vocht ont-
snapt na het ploegen. De capillaire werking wordt door 
de VSS Agro Vorendrukker tijdelijk afgeremd. Hierdoor 
ontstaat extra vocht onder de aangedrukte laag, precies 
de plaats waar na het zaaien de zaadjes moeten ontkie-
men. Het gebruik van de VSS Agro Vorendrukker bevor-
dert dus de gelijkmatige opkomst na het zaaien.

De VSS Agro Vorendrukker bestaat uit twee of drie hydraulische hefarmen, een trekstang, een kokerbalk waaraan zwenkbare 
dichte holle schijven (Ø560mm) zijn gemonteerd. Het aantal schijven aan de balk kan men naar wens variëren. De schijven zijn 
kogelgelagerd en gefabriceerd uit slijtvast RVS staal. De machine wordt aan de ploeg bevestigd met bijgeleverde aanbouw-
delen welke passen op de ploeglichamen. Deze zijn voor elk merk/type ploeg verschillend.

De zwenkarmen zijn bedoeld voor het automatisch meesturen van de schijven, zodat deze altijd de rijrichting van de ploeg 
volgen, ook bij een ploeg met variabele breedteverstelling. 
De druk kan geregeld worden door de aanslag op de armen te verstellen, de Vorendrukker werkt op zijn eigen gewicht. Bij de 
optie hydraulische drukregeling op de wentelarmen is de druk instelbaar. Op aanvraag is het mogelijk om de VSS Agro Voren-
drukker toe te passen bij steenbeveiligde ploegen. 

Opties:
• Grote schijven (Ø700 mm).
• Hydraulische drukregeling op de wentelarmen.
• Hydraulische trekstang.
• Toepasbaar op steenbeveiligde ploeg.
• Gespoten in de ploeg kleur.

Sterke punten: 
• Toepasbaar aan ieder merk en type ploeg.
•  Geïntegreerd aan de ploeg, daardoor eenvoudig te  

wentelen en te transporteren.
•  Eenvoudig uit het werk te halen, indien er geen gebruik 

van gemaakt dient te worden.
• Dezelfde werkgang als de ploeg wordt bewerkt.
• Optimaal zaaibed in één werkgang.
•  Tijdelijke afremming van de capillaire werking, dus een 

gelijkmatige opkomst na het zaaien.

1 Ø560 schijven
2 Ø700 schijven 
3 Hydraulische trekstang
4 Vorendrukker in transportstand
5 Hydraulische drukregeling op de wentelarmen
6 Toegepast op steenbeveiligde ploeg
7  Spuiten in kleur naar wens 31
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