
Aardappel voorraadrooier 

“Capacity by innovation”

Gedragen voorraadrooier – VR SX

Gedragen voorraadrooier – VRA

Getrokken twee rijige voorraadrooier – VR1500

Getrokken drie rijige voorraadrooier – VR2500

Getrokken vier rijige voorraadrooier – VR3000
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Eén spijlenband Zwadafleg Volledige
rooibeitelset

Vier grote
rooischijven

Steeds vaker wordt het voorraadrooien van aardappels toegepast. 
Het product wordt gerooid en in rijen (zwad) terug op het land gelegd en later opgeladen. De aardappels krijgen de tijd 
om te drogen en kans op ziektebesmetting wordt aanzienlijk gereduceerd. 
Het voorraadrooien van aardappelen gebeurd zowel bij pootgoedaardappelen als bij consumptieaardappelen. 
Kwaliteitsverbetering en capaciteitsverhoging zijn de voornaamste redenen om te kiezen voor voorraadrooien. 

Waarom voorraadrooien?
• Capaciteitsverhoging 
• Droger product
• Door droger product minder kans op ziektebesmetting  
• Schoner product 
• Meer mogelijkheden voor het reinigen van het product 
• Voorraadrooien is makkelijk toepasbaar in bestaande systemen 

De VSS AMAC voorraadrooiers zijn er in gedragen en getrokken uitvoering. Per machine is er een groot scala aan opties, 
waardoor er voor elk product en situatie een passende oplossing is. 
Afhankelijk per uitvoering zijn er verschillende opties voor productopname, productverwerking, productreiniging en het 
terug leggen van het product. 
Wanneer capaciteitsverhoging een belangrijke factor is, kan er gekozen worden voor een voorraadrooier met zij-afleg. 
Deze legt het product in de naast gelegen – nog te rooien – rijen neer. De rooier met oplader neemt dan het dubbele 
aantal rijen mee. Het is tevens mogelijk de machine uit te voeren met zowel zij-afleg als middenafleg. 

Aardappel voorraadrooien  

De VSS AMAC voorraadrooier SX is een zeer eenvoudige en 
gebruiksvriendelijke rooier. 

Deze gedragen rooier is voorzien van één spijlenband, 
daardoor is de machine zeer kort en licht van gewicht.

De VR-SX kan wordt toegepast voor het rooien van 
aardappels op ruggen met een afstand van 75cm of 90cm. 

Door het toepassen van een volledige rooibeitelset is de 
rooier ook geschikt voor andere teelten.

Gedragen aardappel voorraadrooier – VR SX

TECHNISCHE KENMERKEN OPTIES 

Twee of drie rooibeitels per rug Vier grote rooischijven

Twee grote rooischijven Klopper in spijlenband

Uitgevoerd met één spijlenband Volledige rooibeitelset

Zwad-afleg Grondschuif onder machine 

Diepteregelende wielen Verlichting/markeringsborden 



Diabolo’s Midden/zij-afleg Zwadrol Zij-afleg

De VSS AMAC VRA is een gedragen twee rijige aardappelvoorraadrooier.
De compacte machine is ontworpen voor de ruggenteelt van rijen op 75cm of 90cm. 

De VRA heeft een rooi- en een zeefband. 
In beide banden bevindt zich een aangedreven klopper, welke met een hendel in intensiteit verstelbaar is. 
De diepteregelende wielen zorgen voor een constante rooidiepte. 
Optioneel kan er gekozen worden voor diepteregeling met diabolorollen. 

Standaard is de VRA voorraadrooier uitgevoerd met zwadafleg. Deze is uitwisselbaar met een zij-aflegband.  
Door het toepassen van een zij-afvoerband kan de VRA ingezet worden voor capaciteitsverhoging. 
Daarnaast is het ook mogelijk de machine met zowel midden- als zij-afleg uit te voeren. 

Half gedragen uitvoering 

De voorraadrooier is uit te voeren als een getrokken variant. De rooier wordt in een transportstel bevestigd. Het transportstel 
is voorzien van gestuurde wielen en optioneel van vlakstelling. 

Bij het gebruik van een getrokken/half-gedragen rooier is het gebruik van een kleinere/lichtere trekker mogelijk. 
Ook komt het de drukverdeling op de aardappelruggen ten goede. 

De half gedragen uitvoering is goedgekeurd voor wegtoelating door het RDW
        

Gedragen aardappel voorraadrooier – VRA 

TECHNISCHE KENMERKEN OPTIES 

Twee of drie rooibeitels per rug Diabolo’s 

Vier grote rooischijven Zij-alfleg

Aangedreven kloppers onder rooi- en zeefmat Midden- en zijafleg 

Grondschuif onder machine Voorraadbunker 

Zwad-afleg Half gedragen uitvoering  

Diepteregelende wielen Kunststof zwadaandrukrol 
zz

GEDRAGEN UITVOERING HALF GEDRAGEN UITVOERING



De VSS AMAC Voorraadrooier (VR) is speciaal ontwikkeld voor het voorraadrooien van aardappels, voor zowel 
kwaliteitsverbetering als capaciteitsvergroting.

De VSS AMAC VR onderscheidt zich door zijn grote capaciteit en wendbaarheid.
De voorraadrooiers zijn in verschillende systemen toepasbaar, zowel het twee, drie en vier rijen voorraadrooien op 
verschillende bedbreedtes behoord bij dit type machine tot de mogelijkheden.

Alle modellen van de VSS AMAC VR worden opgebouwd in een robuust open frame, hierdoor blijft het zicht op het 
product ideaal.
De machines  zijn volledig hydraulisch aangedreven door middel van een eigen hydraulisch systeem. 
Hierdoor blijven de onderhoudskosten tot het minimum beperkt en zijn alle functies en snelheden van de machine 
elektrisch – traploos- te bedienen vanuit de cabine. 

Door de lange zeefband is de zeefcapaciteit aanzienlijk groter dan bij kleine uitvoeringen van de voorraadrooiers 
(VSS AMAC VR-SX en VRA) 

De ruim opgezette machine heeft als voordeel dat er diverse opties m.b.t. productverwerking mogelijk zijn. 

Alle voorraadrooiers uit de VR-serie zijn geschikt voor wegtoelating door het RDW en boven de 3500 kg uitgevoerd met 
dubbelleiding luchtremmen.

Algemeen: 
De standaard uitvoering van de voorraadrooier heeft één lang rooikanaal met daarin de rooi- en zeefmat. Onder de 
rooimat is een hydraulisch aangedreven klopper gemonteerd. Onder de lange zeefmat zijn twee kloppers gemonteerd. 
De kloppers zijn traploos in intensiteit regelbaar. 
Doordat er gebruik gemaakt wordt van een lange zeefmat is er sprake van een grote zeefcapaciteit en een geringe 
hellingshoek. De kleine hellingshoek zorgt er voor dat het gerooide product niet terugrolt. 
De snelheden van rooi- en zeefmat zijn traploos vanuit de tractorcabine te regelen. 

De banden zijn hydraulisch gestuurd en kunnen doormiddel van de automatische middenstand recht gezet worden. 
Optioneel is de machine met wielaandrijving leverbaar. Door de gestuurde wielen is de VR een wendbare machine, in 
combinatie met een gestuurde dissel (optioneel) is het mogelijk om in verstek te rooien.

Getrokken aardappel voorraadrooiers – VR-series 

Bediening Goed zicht op 
product

Automatische 
middenstand Luchtremmen

Twee rijer Drie rijer Vier rijer



Aangedreven loofrol Reinigingsmodule Zwadrol met vijzel

Productopname:
Het opnamekanaal bestaat uit breekbout beveiligde rooibeitels. Per rug is er één brede rooibeitel. 
Door de grote neusrol – met loofsnijschijf – loopt de rooimat soepel en wordt slijtage van de spijlen gereduceerd. 
De grote (Ø 1150mm) aangedreven schijven zorgen ervoor dat het aanwezige loof afgesneden wordt en het bed geleidelijk 
naar binnen wordt gevoerd. Naast de rooischijven bevinden zich brede loofintrekwielen, deze voorkomen dat het loof gaat 
stroppen bij de neusrol. 

De rooidiepte wordt geheel automatisch geregeld door de automatische diepteregeling. 
Per rug loopt er een brede sleepvoet, deze zorgt voor een nauwkeurige diepteregeling. 

Bij het heffen van het invoerkanaal wordt de ruimte tussen de rooischijven automatisch afgesloten door een hydraulische 
klep. Dit zorgt ervoor dat de aardappels in het rooikanaal niet wegrollen. 

Productreiniging: 
Loofrollen met loofvingers

De VR is optioneel uit te voeren met een aangedreven loofrol met loofvingers. 
Deze zorgen ervoor dat het loof van het product gescheiden wordt, voordat het product de aflegband bereikt. 
De snelheid van de rol is traploos instelbaar. 

Aangedreven zwadrol met vijzel 
Door het toepassen van een aangedreven zwadrol met vijzel wordt een egaal en schoon zwad gecreëerd. 
De vijzel brengt het – door de loofrollen gescheiden – loof naar buiten waardoor het niet op het zwad ligt. 
De kracht van de zwadrol is instelbaar, waardoor er voor iedere toepassing een geschikt zwad te creëren is. 

Reinigingsmodule met wendbare aflegband
De rooier is uit te breiden met een vlakke egelband. Deze wordt achter de zeefband gemonteerd. 
De egelband is hydraulisch aangedreven, waarbij de snelheid traploos regelbaar is. De module is standaard uitgevoerd met 
een aangedreven reinigingsrol, welke de egelband schoon houdt. De egelband zorgt voor een extra reinigende en zevende 
capaciteit. De afstrijkrollen zorgen ervoor dat het product onbeschadigd bij de aflegband komt. 
Het is mogelijk om het af te leggen zwad te corrigeren. 
De midden-aflegband is hydraulisch zwenkbaar, waardoor de mogelijkheid er is om het zwad achter de rooier in kleine mate 
te verleggen. Hierbij wordt de aflegband uitgevoerd met twee meesturende dieptewielen op een scharnierende balk. 

Brede rooibeitel Aangedreven
schijven Diepteregeling Afsluitklep



Zij-afleg naar rechts

zwad-aflegband Egelbandspijlen op 
aflegband

Afleggen van product

Zwad-aflegband 
De machine is standaard uitgevoerd met zwad-aflegbanden, deze kunnen tevens worden gebruikt als buffer. 
Als de midden-aflegband omhoog getrokken wordt stoppen de dwarsbanden met draaien. 

Zij-aflegband
De voorraadrooier is uit te voeren met een zij-aflegband. De 
band legt het product naar links of rechts. De aflegband legt 
het product in de naast gelegen nog te rooien rijen. 

Midden / zij-afleg
De midden / zij-aflegband is een combinatie van de bovenstaande twee aflegbanden. Het product kan zowel in het midden 
als naar rechts worden afgelegd. Door middel van een side-shift functie kan de gehele aflegband verschoven worden. 

Zij-afleg Midden-afleg Dwarsbanden met 
egelbandspijl



Dubbele zij-aflegband Verdeelbanden Diepteregeling op 
aflegbanden

Dubbele zij-aflegband (VR3000)

Het product uit het linker rooikanaal wordt tussen de 1e en 2e rechtsgelegen nog te rooien rij gelegd. 
Het product uit het rechter rooikanaal wordt tussen de 3e en 4e naastgelegen rij gelegd. 

Het product wordt doormiddel van een verdeelband verdeeld over de twee zij-aflegbanden. 

Door het toepassen van een dubbele zij-afleg dient de VR3000 puur als capaciteitsverhoging.
In combinatie met een andere rooier (met bunker/lader) kan er zeer efficiënt gewerkt worden. 

De twee aflegbanden zijn uit te voeren met automatische diepteregeling. 
Op de rug loopt er een brede sleepvoet, welke de contouren van de rug volgt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES VR-SERIES

VR1500 VR2500 VR3000

Aantal rooikanalen 1 1 2

Breedte rooikanaal 1,64 m 2,5 m 1,42 m / 1,64 m 

Zeefoppervlak 4,5 m² 5,2 m² 9 m²

Benodigd vermogen (min.) 60 kW / 80 PK 75 kW / 100 PK 90 kW / 120 PK



VSS Machinebouw, voor de volledige pootgoed oogst!

Selectiewagen Aardappel loofklapper

Ovezandseweg 6a
4436 RE Oudelande
The Netherlands
T +31 113 567050

E info@vssmachinebouw.com
I  www.vssmachinebouw.com

facebook.com/vssmachinebouw

twitter.com/vssmachinebouw

nl.linkedin.com/company/vssmachinebouw

instagram.com/vssmachinebouw.com

Volg ons op:


