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Werken op het land, het runnen van mijn bedrijf en de verbinding met de 
natuur. Landbouw is mijn manier van leven, en ondanks dat het soms best 
lastig kan zijn, raak ik nooit zat van de dagelijkse taken om mijn land en vee 
te onderhouden. Ik blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen door 
trouw te blijven aan mijn persoonlijke overtuigingen, ervaringen en het 
toepassen van de juiste strategie.  

Ik beïnvloed en geef mijn eigen toekomst vorm door vakmanschap met 
moderne technologie te combineren, door het gebruik van de beste 
werktuigen. Ik zoek actief naar nieuwe kansen, door innovatief te zijn in mijn 
manier van werken. Ik werk hard om goed gewas te laten groeien. Mijn vee 
is mijn passie, ik voorzie ze alleen van het beste. Mijn bedrijf laat zien wie ik 
ben, omdat ik mijn hart en ziel leg in het werk wat ik doe. 

Landbouw gaat over passie; over groei en ontwikkeling van mijn gewas, mijn 
bedrijf, mijzelf, mijn manier.
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 OP ZOEK NAAR IETS

EXTRA’S?
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Waarom EXTRΔ?
De Vicon maaier serie is speciaal ontwikkeld om net iets extra’s te bieden wat perfect aansluit op uw bedrijfsvoering! 
Sterker nog, het is onze ambitie om een pakket aan te bieden met meer prestaties en eigenschappen om uw werkdag 
gemakkelijker te maken. 
 
Ontwikkeld vanuit de klant gedachte  
Ons doel is om voortdurend onze producten te innoveren en te verbeteren, omdat de wensen van u als 
klant veranderen. Wij willen u helpen succesvol te zijn met uw onderneming. Daarom heeft Vicon een breed 
distributienetwerk voor een goede ondersteuning waar nodig.
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Schijven- en Trommel-
Maaiers

SCHIJVEN- EN TROMMELMAAIERS

3 messen per schijf voor een betere snijkwaliteit

ExtrΔ 390/332F

De ideale maaier voor de (melk)
veehouder! Met een laag eigen gewicht, 
unieke transportpositie is de 300 serie 
een echte no-nonsens machine.

Met een eigen gewicht vanaf slechts 
1400 kg zijn deze vlindermaaiers 
uitermate geschikt voor tractoren met 
een laag eigen vermogen.

De EXPERT 432F front trommelmaaier 
is uitgevoerd met 4 trommels en heeft 
een werkbreedte van 3.05m. Ideaal voor 
stalvoeren, want de 432F kan een smal 
zwad vanaf 100cm afleggen.

Schijvenmaaiers geschikt voor smallere 
werkbreedtes. Met werkbreedtes van 
1,65m tot 2,40 m zijn dit de maaiers voor 
het beheer van wegbermen voor tractoren 
met een lage vermogensbehoefte.

Deze schijvenmaaiers zijn voorzien van 
een binnenslof en kunnen tot 45° talud 
maaien. Ideaal voor het maaien van 
wegbermen, slootkanten, dijken etc.

EXPERT 432F EXTRΔ 224-228-232EXTRΔ 117-122-124

EXTRΔ 328-332-336-340 EXTRΔ 390-395

Deze frontschijvenmaaierserie heeft een 
actieve bodemvolging, gemakkelijke be-
diening en een laag gewicht. In combinatie 
met een EXTRΔ 340 achtermaaier is een 
capaciteit van ruim 8 ha per uur mogelijk.

EXTRΔ 324F-328F-332F-332XF
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SCHIJVEN- EN TROMMELMAAIERS

Laag brandstofverbruik
Een even aantal schijven 
zorgt voor een lager 
brandstofverbruik, dankzij de 
paarsgewijze draairichting 
van de schijven. 

1. Maaibalk
Twee in elkaar gelaste U-profielen en 
unieke afgeronde tandwielen vormen de 
basis van de EXTRΔ maaibalk.

2. Express snelwisselsysteem
De Vicon schijvenmaaiers kunnen 
worden uitgevoerd met het Express 
snelwisselsysteem. Snel en simpel messen 
wisselen. 

3. 1000 of 750tpm
De frontmaaiers kunnen maaien op 
zowel 1000 als 750 tpm, simpelweg door 
de poelies om te draaien. Perfect voor 
brandstofbesparing of voor stalvoeren. 

4.  Actieve bodemvolging 
Voor de beste bodemvolging kan de 
maai-unit onafhankelijk van de fronthef 
bewegen. De maaier kan zijdelings 17° 
omhoog en omlaag bewegen.

5.  Ophanging
In de parallellogram ophanging zorgen 
twee veren voor een snelle aanpassing. 
De NonStop obstakelbeveiliging gaat 
obstakels uit de weg!  

6. Hydraulische kopakkercilinder
De kopakkercilinder heft de frontmaaier 
hoog uit. Hierdoor is er voldoende 
bodemvrijheid en blijft de aftakas altijd 
in lijn. 

Model Werkbreedte (m) Benodigd verm. (kW/pk) Gewicht (kg)

Schijven- en Trommelmaaiers
ExtrΔ 117 - 122 - 124 1.70 - 2.00 - 2.40 26/36 - 30/42 - 33/46 415 - 480 - 495

ExtrΔ 224 - 228 - 232 2.40 - 2.80 - 3.20 33/45 - 41/55 - 48/65 585 - 600 - 650

ExtrΔ 328 - 332 - 336 - 340 2.80 - 3.20 - 3.60 - 4.00 37/50 - 40/55 - 43/60 - 50/70 810 - 840 - 880 - 940

ExtrΔ 390 - 395 8.75 - 9.50 88/120 - 110/150 1.360 - 1.500

ExtrΔ 324F  - 328F - 332F 2.40 - 2.80 - 3.20 37/50 - 44/60 - 51/70 630 - 670 - 710

ExtrΔ 332XF 3.20 55/75 840

Expert 432F 3.05 50/68 800

Flexibele zwadbreedte
De EXTRΔ 332XF FlexiSwat maait 3.20m breed en legt dit op een scherp zwad van 
1.00m en is daarmee ideaal voor stalvoeren. Uniek aan deze schijvenmaaier is de 
mogelijkheid voor breed afleggen voor inkuilwerkzaamheden. Brandstof besparen kan 
simpelweg door de poelies te wisselen van 1000tpm naar 750tpm. Hierdoor kan het 
juiste aftakastoerental worden gehandhaafd bij een laag motortoerental.
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ExtrΔ 7100T/632FT

Schijvenmaaiers
met kneuzer

Een nieuwe generatie gedragen maaier 
met kneuzer met 3.20m en 3.60m 
werkbreedte and QuattroLink racewagen 
ophanging.Voorzien van verticale par-
keerstand en SemiSwing kneuzer.

De getrokken maaiers met kneuzer zijn 
beschikbaar met een werkbreedte van 
2,4m tot 3,5m. Daarnaast is er keuze 
tussen linker of middenaanspanning en 
SemiSwing of rollenkneuzer.

Dè nieuwe en innovatieve vlinder 
maaier met het nieuwe QuattroLink 
ophangsysteem. De werkbreedte en 
overlap zijn hydraulisch te verstellen van 
9.40m tot 10.20m.

De nieuwe lichte vlindermaaier met 8,75m 
werkbreedte en nylon kneustanden. 
Uitermate eenvoudig in gebruik met 
geïntegreerde parkeerpositie.

Deze frontmaaiers met kneuzer, zijn 
voorzien van een actieve bodemvolging. 
Dankzij het innovatieve ontwerp, heeft de 
bestuurder een perfect zicht op het werk 
en tijdens transport.

Compacte maaier met kneuzer met 
2.40m, 2.80m en 3.20m werkbreedte en 
middenophanging. Deze Farmer serie is 
uitgevoerd met sterke nylon kneustanden 
en unieke transportpositie.

EXTRΔ 624T-628T-632T EXTRΔ 732T/R-736T

EXTRΔ 7100T VarioEXTRΔ 687T EXTRΔ 628FT-632FT-635FT

EXTRΔ 924R/T-928T-932T/
CT/R/CR-936T/R/CT

3 messen per schijf voor een betere snijkwaliteit

SCHIJVENMAAIERS MET KNEUZER8 VICON
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Parkeren in transportstand
Ook in de berging is de 700 serie 
uitermate compact. De maaier 
kan namelijk in transportpositie 
worden weggezet, wat extra ruimte 
bespaart in de berging, maar ook 
het aankoppelen van het werktuig 
makkelijker maakt.

SCHIJVENMAAIERS MET KNEUZER

Kneuzer mogelijkheden 
U kunt kiezen tussen 3 verschillende kneuzer mogelijkheden 
om de maaier zo goed mogelijk af te stemmen op 
de condities en omstandigheden. SemiSwing stalen 
kneusvingers, vaste nylon tanden of rubber kneusrollen.

Model Werkbreedte (m) Benodigd verm. (kW/pk) Gewicht (kg) Type Kneuzer

Schijvenmaaiers met kneuzer
ExtrΔ 628FT - 632FT - 635FT 2.80 - 3.20 - 3.50 26/36 - 30/42 - 33/46 1.000 - 1.150 - 1.300 SemiSwing / Nylon

ExtrΔ 628T - 632T - 687T 2.80 - 3.20 - 8.75 60/80 - 66/90 - 100/160 990 - 1.050 - 2.000 Nylon

ExtrΔ 732T - 736T 3.20 - 3.60 73/100 - 80/110 1.150 - 1.350 SemiSwing

ExtrΔ 736T - 7100T VARIO 3.60 - 10.20 80/110 - 147/200 1.350 - 2.700 SemiSwing

ExtrΔ 932T - 936T 3.20 - 3.60 57/80 - 65/90 1.800 - 2.190 SemiSwing

ExtrΔ 932CT - 936CT 3.20 - 3.60 57/80 - 65/90 2.130 - 2.275 SemiSwing

1. Maaibalk
Een even aantal paarsgewijs draaiende 
schijven voor een verbeterde overlap en 
een uitstekende maaikwaliteit.

2. Intensief kneuzen
De nieuwe kneusplaat kan zowel aan de 
voor- als de achterkant worden aangepast 
aan de intensiteit van het gras. Met 
de twee handgrepen is de gewenste 
kneusintensiteit gemakkelijk in te stellen.

3. QuattroLink Racecar ophanging
Het nieuwe ophanging concept draagt 
bij in de accurate bodemvolging. De 
ophanging met 4 armen voorziet de 
maaier van een uitzonderlijke flexibiliteit 
bij het volgen van de bodem.

4. Vario Draagarm
De hydraulische SideShift is geïntegreerd 
in de draagarm en zorgt ervoor dat de 
arm 400mm kan bewegen. Het aanpassen 
van de overlap is tijdens het maaien snel 
uitgevoerd vanuit de trekkercabine.

5. BreakAway over de volledige breedte
Wanneer u in het veld een obstakel 
tegenkomt, zal de maaiunit achteruit 
en omhoog zwaaien, ongeacht waar de 
maaibalk geraakt wordt (binnenzijde of 
buitenzijde - maakt niet uit).

6. Transport
De maaier klapt op in een verticale 
transportpositie, veilig achter de trekker. 
De maaier rust daarbij op zijn eigen frame, 
waardoor deze stabiel en compact achter 
de trekker hangt.
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My Way
of Farming
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“Ik heb al 20 jaar Vicon schijvenmaaiers om te voldoen aan de vraag 
van mijn klanten”  
”De te maaien oppervlaktes worden steeds groter, en het beste 
moment voor inkuilen steeds kleiner. Ik heb daarom capaciteit nodig 
om mijn klanten tevreden te houden. Ik maai al ruim 20 jaar met 
Vicon, en ik ben zeer tevreden over de maai- en kneuskwaliteit van 
de maaiers.”

”Met 3 messen per 
schijf maait mijn 
maaier altijd een 
perfecte snede”

Sytse Holtrop, Friesland, 
Nederland
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Wij helpen u om er meer uit te halen
Kwaliteits ruwvoer start met het gebruik van de juiste middelen. Als het werk moet plaatsvinden, dan heeft u een hark 
nodig die efficiënt werkt en zorgt voor een schoon en scherp zwad. De juiste snelheid en nauwkeurigheid zorgen voor de 
juiste kwaliteit van het ruwvoer, zonder vervuiling in het zwad. 
 
Een hoge productiviteit gaat samen met capaciteit, eenvoud in gebruik en betrouwbaarheid. Daarnaast moeten de 
specificaties van een hark voldoen aan het totale plaatje van de ruwvoerproductie, zodat het  zwad altijd past bij het 
navolgende werktuig. Met zowel een hakselaar, opraapwagen of balenpers en tijdens elke snede in het seizoen.

VERSTERKT UW
PRODUCTIVITEIT

SCHUDDERS EN HARKEN 13VICON 



Fanex Schudders 

FANEX SCHUDDERS

FANEX 904

Eenvoudig aan te koppelen en geschikt 
voor een laag hefvermogen. Uitvoerbaar 
met hydr. kopakkerstand en standaard 
hydr. kantschudinrichting. 

Fanex 1103C en 1404C, 11m en 13.5m schudders zijn zeer gemakkelijk in gebruik. Alle 
toepassingen zijn hydraulisch gestuurd en kunnen worden geregeld vanuit de cabine. De 
schudders worden geleverd met een hydraulische kantschudinrichting om te voorkomen 
dat gras wordt verspild in hekken of sloten. De Fanex 1404C is geheel onderhoudsvrij en 
heeft geen vetnippels op aandrijflijn of scharnierpunten. 

Compacte schudders met een lage 
onderhoudsbehoefte en een werkbreedte 
varierend van 4,6m tot 5,2m. 

De Fanex 604 en 804 CompactLine 
hebben een werkbreedte van 6 en 8m. De 
schudders blinken uit door hun lage eigen 
gewicht en compacte transportstand.

Fanex 464-524-524T Fanex 554-684-764-904Fanex 604-804

Fanex 904C Fanex 1103C - 1404C

Neem voorsprong en versla het weer

- Gedragen en Getrokken

Deze schudders zijn compleet onder-
houdsvrij, zijn compact in transport en 
hebben een grote schud capaciteit. Hydr. 
kantschudverstelling is standaard (904). 
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Fanex Schudders 
1. Ophanging
Een draaiende 3-punts ophanging voor 
het eenvoudig draaien en aanpassen bij 
kantschudden. Een sterk ontwerp met 
een V-vormige middenbok laat een snelle 
transport - en werksnelheid toe.

2. Tandwielkast
ProLine schudders hebben een uniek 
ontworpen en onderhoudsvrije oliebad 
aandrijving, waardoor er geen onderhoud 
nodig is. De CompactLine aandrijving 
heeft weinig onderhoud nodig, met 
slechts een vetnippel.

3. Hoofdframe
De Vicon schudders zijn gebouwd met een 
robuust koker-frame, gemaakt met slechts 
één lasnaad - voor maximale stijfheid. 
Het frame is volledig omsloten aan de 
bovenkant voor maximale kracht.

4. Aandrijving
Een betrouwbare aandrijving met de 
sterke combinatie van onderhoudsvrije en 
universele kruiskoppelingen en HexaLink 
vingerkoppelingen. De grote aandrijfassen 
en dubbele kruiskoppelingen zorgen voor 
een soepele en efficiënte overbrenging 
van het vermogen door het frame.

Super-C tanden - Gelijk verdeeld, schoon werk
• Gemaakt uit vlak staal, vormt de tandarm een zeer compacte eenheid met de rotor en gebruikt de 

kracht van de rotor voor een hogere duurzaamheid van de tandarm.
• Gemaakt van 10mm gehard veerstaal en een diameter van 80mm, zijn de Super-C tanden de meest 

duurzame en flexibele tanden in de markt.
• Super-C tanden met symmetrische veertanden zorgen voor efficiënt oprapen en keren van het gras.
• De Super-C-tand kan in drie posities worden vergrendeld om de hoek aan te kunnen passen aan 

verschillende omstandigheden.

Type Model Werkbreedte (m) Aantal rotoren Gewicht (kg) Parkeerhoogte (m)

Gedragen 

CompactLine Fanex 464 - 524 - 604 - 804 4.60 - 5.20 - 6.00 
- 8.00 4 - 4 - 6 - 8 500 - 530 - 650 

- 950 2.45 - 2.65 - 3.10 - 3.15

ProLine Fanex 554 - 684 - 764 - 904 - 1124 5.50 - 6.80 - 7.60 
- 9.00 - 11.25 4 - 6 - 6 - 8 - 10 640 - 830 - 890 

- 1.100 - 1.500
2.80 - 3.60 - 3.45 - 3.74
- 3.80

Getrokken
ProLine Fanex 904C - 1124C 9.00 - 11.25 8 - 10 1.400 - 1.900 3.99 - 3.99

ProLine Fanex 1103C - 1404C 11.00 - 13.50 8 - 10 1.620 - 2.300 3.50 - 3.50

FANEX SCHUDDERS

Breed in werkbreedte, 
compact in transport.

5. Stabilisatoren
De Fanex stabilisatoren zorgen voor een 
uitstekende bodemvolging. In transport 
geven ze meer demping, waardoor de 
schudder rustig achter de trekker hangt.  

6. Super-C tanden
De 10mm dikke tanden zijn gemaakt van 
gehard verenstaal. De veerkrullen zijn 
20% groter dan bij anderen, waardoor de 
levensduur aanzienlijk wordt verlengd. 

15VICON 



Andex enkele, dubbele en 
vier rotor harken

Duurzaamheid gewaardborgd

ANDEX HARKEN

ANDEX 1505

Deze populaire zware twee rotor harken 
zijn standaard voorzien van hydr. werk-
breedteverstelling, TerraLink Quattro, 
380/55-17 transportbanden en ProLine 
onderhoudsvrije aandrijving. 

Deze no-nonsens 4-rotor harken zijn 
eenvoudig in gebruik, blijven onder de 
4m in transport en de zwadbreedte 
is onafhankelijk van de werkbreedte 
instelbaar. 

De Andex 1505 is een 15 meter, 4 rotor 
hark ontworpen voor zwaar en intensief 
gebruik. Een onderhoudsvrije aandrijving 
en een zwaar hoofdframe maken dit een 
hark voor de meest veeleisende klant.

6 CompactLine en 2 ProLine enkele rotor 
harken. De ProLine uitvoering is stan-
daard voorzien van tandemonderstel en 
hydr. diepteverstelling.

4 kosten-efficiënte twee rotor harken in 
werkbreedtes van 6,2-7,8m. Standaard 
uitgevoerd met actief gestuurde 
wielen, TerraLink Quattro systeem en 
hydraulische oliebad aandrijving. 

Zijafleg harken met werkbreedtes van 
6,4 tot 7,7m. De 714T Vario is voorzien 
van het unieke SideShift systeem. De An-
dex 774 biedt een gigantische capaciteit 
dankzij zijn unieke machine configuratie.

Andex 323-353-394-424T-434-
474T-424-464

Andex 694 Evo-694 Vario-774-
714T Evo-714T VarioAndex 644 -724-724 Hydro-764

Andex 804-844-904 Hydro-1104 Andex 1505Andex 1254-1304
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ANDEX HARKEN

1. CompactLine of ProLine
ProLine serie heeft een gesloten oliebad-
aandrijving en waarborgt een perma-
nente, volledige smering. De geharde 
curvebaan heeft een grote diameter en 
is verstelbaar. CompactLine harken zijn 
uitgerust met in oliebad lopende curve-
schijven en stuurrollen. De lagering van 
tandarmen wordt eveneens van olie voor-
zien en is daardoor geheel onderhoudsvrij.

2. Y-vormig Quattro wielstel
Standaard zijn de harken voorzien van een 
4-wielig wielstel in een y-frame. Hierdoor 
ontstaat een optimale bodemdruk en staan 
de wielen dichtbij de tanden. 

3. Actieve wielbesturing
De actieve wielbesturing zorgt voor een 
goede spoorvolging. De bok kan ruim 80 
graden draaien, waardoor de hark wend-
baar is op de kopakker. 

4. Brede transportbanden
De standaard 380/55-17 banden zorgen 
voor een stabiel transport en minimale 
bodemdruk in het veld. 

5. Bi-tangentiale tandarmen
Alle Andex harken zijn voorzien van 
bi-tangentiale tandarmen, om een 
regelmatig en gelijkmatig zwad te vormen. 
Door de speciale hoek in de armen kan 
deze hoger uit het zwad worden getild. 

6. Verstelbare werkbreedte
De hydraulisch verstelbare werkbreedte 
maakt het gemakkelijk het zwad in te 
stellen wanneer nodig.

TerraLink Quattro 3D-rotor ophanging
Het TerraLink Quattro systeem is een ware legende geworden 
in nauwkeurige bodemvolging. De rotor beweegt in 3 richtingen 
om accuraat te reageren op oneffenheden in het veld. Compleet 
onderhoudsvrij - geen vetnippels of scharnierpunten. 

Type Model Werkbreedte (m) Tandarmen per rotor Transporthoogte (m)

CompactLine
Enkele rotor Andex 323 - 353 - 394 - 434 3.20 - 3.50 - 3.90 - 4.30 9 - 10 - 11 - 12 n.v.t.

Zij-afleg
Andex 714 Evo - 714 Vario 6.60 - 6.90 11v/12a n.v.t.
Andex 694 Evo - 694 Vario 6.90 - 7.10 11v/12a 4.00/3.15

Midden-afleg
Andex 644 - 724 - 724 Hydro 6.35 - 6.20 - 7.20 11 3.90 - 3.45
Andex 764 7.00 - 7.80 11 4.10/3.45

4-rotor Andex 1254 10.00 - 12.50 12v/12a 4.00 / 3.45

ProLine
Enkele rotor Andex 424 - 464 4.20 - 4.60 12 - 13 n.v.t.
Zij-afleg Andex 774 Evo - 774 Vario 7.70 - 8.40 12v/13a 415/350

Midden-afleg

Andex 804 7.00 - 8.00 12 4.00 / 3.40
Andex 844 7.60 - 8.40 12 4.10 / 3.45
Andex 904 Hydro - Comfort 8.00 - 9.00 14 4.00 / 3.50
Andex 1104 9.60 - 10.90 15 4.98 / 3.90

4-Rotor
Andex 1304 10.00 - 12.50 12v/12a 4.00 / 3.45
Andex 1505 9.50 - 15.00 13v/15a 4.00 / 3.45
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Opraapwagens

Met een volume van 45 m3 inhoud en een 
totaal beladen gewicht van 16 ton, is deze 
Rotex een moderne opraapwagen voor 
de (melk)veehouder. Grote capaciteit met 
een relatief lage vermogensbehoefte. 

Met 55m3 inhoud is deze Rotex een grote 
opraapwagen met een beladen gewicht 
van 20 ton. Compleet uitgevoerd met 
laad-los automaat, meelopend/gedwongen 
gestuurd tandem tot 800-26.5 banden.

De Duplex 400 en 600 kuilverdelers 
hebben een werkbreedte van 
respectievelijk 4,25 en 6 meter. De Duplex 
600 is uitgevoerd met hydraulische 
werkbreedte verstelling.

De Feedex 300 is een compacte 
opraapwagen ontworpen voor 
heuvelachtige omstandigheden, op 
smalle en kleine velden alsmede 
gemeentelijke activiteiten.

De Feedex 440 is een allround opraap-
wagen met een capaciteit van 40m3. Het 
laadsysteem met 5 gestuurde armen 
vraagt weinig vermogen en is voorzien 
van 33 messen.

Met een inhoud van 25 t/m 29m3 DIN en 
een 14 tons onderstel is de Rotex 400 het 
instapmodel met rotorinvoer. De opbouw 
is optioneel hydraulisch neerklapbaar 
voor lage stalbouw.

Feedex 300 Rotex 400-402

Duplex 400-600

Feedex 440

Rotex 550-552Rotex 450-452

Vergroot uw Opbrengst

OPRAAPWAGENS18 VICON



4.

3.

2.

1.

Tellus GO

Tellus Pro

OPRAAPWAGENS

1. ISOBUS Bediening
De Vicon Rotex opraapwagens zijn ISOBUS 
gestuurd. De wagens kunnen worden 
voorzien van los- en laadautomaat (std. 
op Rotex 550). De IsoMatch Tellus GO 
of Tellus Pro terminal is de bijpassende 
terminal, die duidelijk weergeeft welke 
functies in werking zijn. 

4. Zware aandrijving
De Rotex opraapwagens 
zijn voorzien van een 
zware onderhoudsvrije 
tandwielkast. De 800mm diameter rotor 
zorgt voor een soepele en probleemloze 
werking.

2. Ongestuurde pick-up
De brede, ongestuurde pick-up ondervindt 
veel minder slijtage vergeleken met 
een pick-up met curvebaan. Dankzij 
ongestuurde tanden zijn er geen 
draaiende delen en hoeft er niet 
gesmeerd te worden. Dit resulteert in 
een geleidelijke opname welke minder 
vermogen vraagt, minder geluid en een 
onderhoudsvrij systeem.

V-Max Rotor
De V-vormige rotor zorgt voor een gelijkmatige invoer en 
is dicht geplaatst op de pick-up, wat zorgt voor een lage 
vermogensbehoefte. De tanden zijn geschroefd, zodat 
tanden individueel uitwisselbaar zijn bij schade of slijtage.

Type Model Inhoud (DIN m3) Messen Laadvermogen (kg)

Balkeninvoer Feedex 300 30 - 39 33 6.000 - 8.000
Feedex 440 44 33 12.000

Rotorinvoer Rotex 400 - 402 25 - 29.2 35 14.000

Rotex 450 - 452 32.6 35 16.000

Rotex 550 - 552 36 35 20.000

Type Model Werkbreedte (m) Gewicht (kg) Aftakas (tpm)

Kuilverdeler Duplex 400 4.00 660 1.000
Duplex 600 4.00 - 6.00 1.280 1.000

3. Afvoerband
Een afvoerband is 
beschikbaar voor 
alle modellen met 
loswalsen. De 
afvoerband kan 
eenvoudig worden 
weggeschoven 
onder de wagen.

Rotor V-MAX

Elke rotor- 
tand be-
staat uit 3 
segmenten. 
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Balenhakselaars

De PRO serie is uitgevoerd met nieuwe eigenschappen, om het 
comfort van de gebruiker te verhogen. Standaard is de PRO 
serie uitgevoerd met o.a. het nieuwe anti-blokkeer systeem 
DFCS en een afstandsbediening.

De Shredex 852 driepunts balenhakselaar is speciaal ontworpen 
voor het werken met stro voor het strooien van stallen of 
onderdekken van aardappel bulten. De 2m3 baalkamer maakt 
het mogelijk een baal snel en gemakkelijk te laden en lossen. 

De Shredex 853/864 biedt een flexibele en efficiënte 
oplossing voor het verwerken van materiaal bij het gebruik 
van verschillende soorten balen stro, hooi of kuilvoer. De 
voorraadkamer met 3 en 4.2m3 inhoud is ruim genoeg voor het 
vervoeren van 2 ronde balen.

Shredex 852 Shredex 853/853PRO/864

Shredex 856/856PRO

Veelzijdig en efficiënt
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BALENHAKSELAARS

1. Draaibare blaaspijp
De 3 traps draaibare 
blaaspijp heeft een 
uiterst nauwekeurige 
werking en kan tot 
25m ver blazen. 

4. Schakelbare tandwielkast
Om de juiste vliegwielsnelheid te 
waarborgen, voor zowel strooien als 
voeren met de Vicon Shredex, zijn deze 
uitgerust met een twee-snelheden 
versnellingsbak.

5. Gelijkmatige 
snijlengte 

Een gepatenteerd 
systeem – de messen 
passeren een vaste 
kam aan beide zijden 
voor een gelijkmatige 
snijlengte.

2. Vliegwiel
Voor een maximale luchtstroom is de 
diameter van het vliegwiel maar liefst 
1.55m en voorzien van 6 luchtschoepen. 
Het vliegwiel heeft 3 grote werpschoepen 
en 3 kleinere voor een optimale doorvoer 
van het materiaal.

Type Model Uitvoering Inhoud (m3) Laadvermogen (kg)

Balenhakselaar Shredex 852 Gedragen 2.0 800
Shredex 853 PRO / 864 Getrokken 3.0/4.2 1.700/2.000

Shredex 856 PRO Getrokken 6.0 3.000

3. DFCS anti-blokkeersysteem
Vicon “Drum Feed Control System” (DFCS) 
is een anti-blokkeersysteem met kam-con-
cept, waardoor de chauffeur een goede 
controle heeft over de stro/voertoevoer 
richting het vliegwiel.
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GEEF MEER WAARDE AAN UW

SILAGE

Ervaring en innovatie
Vicon is ervan overtuigd dat de agrarische sector een vooruitstrevende sector is, dankzij een continue proces 
van nieuwe technologieën. Het is onze grootste motivatie om dag in dag uit te werken aan nieuwe oplossingen 
voor het doorontwikkelen van de kwaliteit van de voederwinning en het optimaliseren van het gebruiksgemak.  

Hoge kwaliteit (ruw)voer
Een hoge kwaliteit (ruw)voer start bij het gewas, maar er is veel meer! Persen met de juiste dichtheid, wikkelen 
op het beste moment en de meest optimale baalvorming zijn belangrijke elementen die een Vicon  werktuig u 
mogelijk maken.
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Vaste- en variabele ronde balen serie

VASTE- EN VARIABELE KAMER PERSEN

Prestaties gecombineerd met veelzijdigheid

De Vicon RV5216 en 5220 zijn leverbaar met baaldiameters van 
0.60 tot 1.65 en 2.00 m. Beide modellen bieden een intelligente 
oplossing voor de baaldichtheid (3 zones vanuit de trekker in 
te stellen) met een sterke 2 .2m pick-up met 5 tandrijen voor 
schoon oprapen van het zwad. 

De FlexiWrap is het wikkelaarsframe voor een perswikkel-
combinatie, geschikt voor vaste- als variabele kamerpersen. 
De satellietwikkelaar bestaat uit een sterk en betrouwbaar 
chassis en is standaard uitgevoerd met tandemas.  

PowerBind is het 
betrouwbare en 
nauwkeurige net 
injectiesysteem van 
Vicon. PowerBind is 
één van de snelste 
netbindsystemen op de 
markt, waarbij het net 
tot over de rand van de 
baal wordt gelegd.

De Vicon RF4325 is een vaste kamerpers, die volledig is uitge-
voerd met rollen, en is ontwikkeld voor intensief en professioneel 
gebruik. De PowerMax perskamer, met 17 geribde profielrollen, 
zorgt voor continue strakke balen onder alle omstandigheden. 

PowerBind RF4325

RV5216-RV5220 FLEXIWRAP

 RF4000 series vaste kamer persen
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VASTE- EN VARIABELE KAMER PERSEN

1. PowerMax perskamer
De PowerMax Perskamer is 
voorzien van 17 zware rollen met radiale 
steunschijven. Het geribde profiel van de 
persollen garandeert een betrouwbare 
baalrotatie in zowel silage als droge 
materialen.  

2. Eenvoudig laden van netrol
De lage laadhoogte en het invoersysteem 
maakt het wisselen van het net eenvoudig. 

4. DropFloor
Bij eventuele verstoppingen kan de 
chauffeur vanuit de cabine een DropFloor 
bedienen. Dankzij de parallellogram 
ophanging zakt zowel de voor- als 
achterzijde.

3. SuperCut 14 - 25
De SuperCut snijrotor is leverbaar met 
14 of 25 messen. Bij 25 messen kan de 
chauffeur schakelen tussen 25, 13 of 12 
messen.

De perskamer is een combinatie van 3 
persrollen en 5 eindeloze riemen, voor 
een soepele baalrotatie ter voorkoming 
van gewasverliezen, zelfs in droge 
omstandigheden.

Perskamer Model Baaldiameter(m) Rollen/Riemen Aantal messen

PowerMax vaste kamer

RF 4325R 1.25 17/- n.v.t.
RF 4325SC 1.25 17/- 14 of 25

RF 4325 FlexiWrap 1.25 17/- 14 of 25
Intelligent Density variabele kamer

RV5216 0.60 - 1.65 -/5 14 of 25

RV5220 0.60 - 2.00 -/5 14 of 25

RV5216 FlexiWrap 0.60 - 1.65 -/5 14 of 25

RV5220 FlexiWrap 0.60 - 2.00 -/5 14 of 25

3D Baal Identiteit
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FastBale - Non-Stop vaste kamer pers
Perswikkel combinatie

FASTBALE

Revolutionaire FastBale van Vicon

De wikkelaar wordt in werkstand 
gebracht en de baal wordt gewikkeld. 

De baal wordt afgeperst in de hoofd-
perskamer, zoals bij een conventionele 
pers, totdat de baaldichtheid bereikt is. 

Als de baal in de hoofd-perskamer klaar 
is, wordt de gewasinvoer naar de eerste 
kamer gestuurd en begint de netbinding. 

Ondertussen gaat de gewasinvoer door 
en wordt de eerste perskamer gevuld 
totdat de ingestelde baaldruk is bereikt. 

De achterklep gaat open en de baal rolt 
middels de zwaartekracht rechtstreeks 
op de wikkelaar. 

De gewasinvoer en de baal worden naar 
de hoofdperskamer verplaatst. 

Hoe werkt het? 
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FASTBALE

1. Grote rotor invoer
De grote rotor, met een diameter van 
800mm, zorgt voor een reusachtige 
capaciteit tijdens het laden.

2. Alles onder controle
Met de IsoMatch Tellus 
terminal is het complete 
proces van de FastBale 
overzichtelijk te volgen.
Elk stapje in het proces is 
zichtbaar. Met de camera 
op het wikkelframe is zelfs het wikkelproces 
goed te volgen. 

3. Non-Stop persen
De FastBale wint het duidelijk van de 
gangbare ronde balen persen. FastBale 
is ontworpen met twee pers kamers, de 
eerste zorgt ervoor dat de baal voor 2/3 
deel wordt gevormd. Daarna komt de baal 
in de hoofd-perskamer waar deze wordt 
afgeperst en er een net om wordt gelegd.

4. Unieke wikkeltechniek
De speciaal ontwikkelde wikkelaar moet 
het non-stop persen bij kunnen houden. 
Dit lukt o.a. door de liftconstructie en 
speciale opening bij de afleg van de baal.

Technische gegevens

FastBale
Min. benodigd vermogen 150pk
Werkbreedte van de pick-up 2.20m

Invoersysteem Rotor 800 mm/ 25 messen, groepenschakeling 6/12/13/25
Aantal rollen 17 hoofdpersk., 14 voor-persk. (11 + 3 rollen gecombineerd)

Perskamer afmetingen 1.23m breed x Ø1.22m

Lengte 5.65m

Gewicht 7 500kg

Banden 600/55-26.5 standaard / Optioneel 710/50-26.5

Folie binding Optioneel

Balenkantelaar
De balenkantelaar is geïntegreerd 
in de wikkelaar en kan eenvoudig 
worden uitgeschakeld naar wens 
van de klant.
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Ronde balenwikkelaars

RONDE BALEN WIKKELAARS

Zorgt voor maximale silage kwaliteit

BW2600 met nieuwe HSP technologie 

BW2100 gedragen wikkelaar serie is 
ideaal voor “wikkelen en stapelen”. 
Wanneer de baal wordt vervoerd naar 
de opslagplaats, is de BW2100 de ideale 
oplossing.

BW2250 is uitgerust met satellieten 
welke weinig onderhoud nodig hebben.  
Hiermee kan snel en effectief gewikkeld 
worden en heeft capaciteit van balen van 
1.20m tot 1.50m.

BW2100 BW2250

Een zelfladende draaibare wikkelaar 
voor gemakkelijk werken. Met een  
hydraulisch aangestuurde laadarm en 
een lage laadhoogte bieden een snelle 
overdracht van de baal van de arm naar 
de wikkelaar.

BW2400

HSP: New High Speed Pack combinatie 
van DuoWrap en OptiSpeed functies voor 
een optimale wikkelsnelheid.

Extra tegenwicht kan aan de linkerkant 
van de machine worden gezet om 
volledige stabiliteit te geven bij de 
zwaarste balen.

BW2600 HSP

Om een kleinere transportbreedte te 
bereiken kan op de BW2400 het rechter-
wiel naar de binnenkant van de steunarm 
worden gedraaid. 

BW2400
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RONDE BALEN WIKKELAARS

2. Nieuwe functie: DuoWrap
DuoWrap maakt het mogelijk 
te wikkelen met 2 folierollen 
tegelijk. Met een folie 
overlap van 66%, wordt de 
tijd om te wikkelen met een 
derde verminderd.

3. Laag profiel
Het lage ontwerp van de machine zorgt 
voor een snelle werking en het zacht 
laden en lossen van de balen zonder 
valklep.

4. Hydraulisch folie snijden
Alle Vicon tafelwikkelaars zijn voorzien 
van een hydraulisch bediende folie snij- en 
vasthoud functie. De volledig automati-
sche bediening zorgt voor een betrouw-
bare werking bij vele duizenden balen.

Dubbel aangedreven rollen systeem
Een perfecte draaiing van de balen en 
folieoverlap, zelfs bij slecht gevormde balen 
of in heuvelachtige omstandigheden dankzij 4 
riemen en een dubbel aangedreven systeem.

Type wikkelaars Model Baalafmetingen (m) Uitvoering Bediening

Tafel

BW2100 C 1.20 x 1.50 Gedragen Computer
BW2400 M/J 1.20 x 1.50 Getrokken Kabel/Joystick

BW2600 J/C 1.20 x 1.50 Getrokken Joystick/Computer
Satelliet 

BW2250 J 1.20 x 1.50 Gedragen Joystick

BW2850 C 1.20 x 1.50 Getrokken Joystick/Computer

1. Controle functies
Handmatige uitvoeringen worden 
aangestuurd met een kabelgestuurd met 
3 hendels. De wikkelaar stopt automatisch 
door de teller.  
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OP ZOEK NAAR

PRECISIE?
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Every crop deserves the best care
Steeds minder kunstmest strooien betekent steeds beter omgaan met de verdeling van uw kunstmest. Vicon (weeg)
strooiers garanderen het beste strooiresultaat, dankzij unieke eigenschappen. 

Dit betekent: hogere opbrengsten, lagere kosten en minder verlies.
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Kunstmest 
Strooiers

KUNSTMESTSTROOIERS

Een complete range pendel- en schijvenstrooiers

RotaFlow RO-M GEOSPREAD

De GEOSPREAD strooier range bestaat inmiddels uit 3 verschillende 
modellen. De middelgrote RO-M GEOSPREAD, het grotere model RO-
EDW GEOSPREAD en het high speed model RO-XXL GEOSPREAD.

Strooien op de gemakkelijke manier. De 
RO-M EW heeft een 10 ton laadcel en 
samen met de unieke referentiesensor 
zal de strooier automatisch corrigeren op 
hellingen en bij schokken. 

De RO-XL met een inhoud tot 3.900 liter 
en een maximale strooibreedte van 54 m 
is een perfecte strooier voor een hogere 
capaciteit. Tevens beschikbaar met een 
wielstel. 

De RO-EDW is voorzien van 4 5-tons 
laadcellen op zowel de voor- als achterzijde 
van de strooier voor de meest nauwkeurige 
weging. Alle negatieve invloeden worden 
automatisch gecorrigeerd en weggewerkt. 

De pendelstrooier is ideaal voor het 
gebruik op sportvelden, tuinbouw, 
boomgaarden en voor zand en zout in de 
wintertijd.

De RO-C is een zeer compacte 
schijvenstrooier die achter elke tractor 
past. Met het Rotaflow systeem en 4 
schoepen per schijf wordt de kunstmest 
op een zachte manier behandeld.

De RO-M is medium in grootte en volume, 
maar kan strooien tot 28m en wordt 
standaard geleverd met het RotaFlow 
systeem met 8 schoepen per schijf.

Pendelstrooiers RotaFlow RO-MRotaFlow RO-C

RotaFlow RO-M EW RotaFlow RO-EDWRotaFlow RO-XL
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KUNSTMESTSTROOIERS 

AutosetApp
De AutosetApp is een app voor de IsoMatch Tellus en Tellus GO terminal. 
De app integreert de strooitabellen in de terminal. Met behulp van de 
app past de Vicon GEOSPREAD strooier zich automatisch aan, met de 
ingevoerde gegevens. 

GEOSPREAD® Systeem
De werkbreedte wordt 
automatisch aangepast in 
stappen van 2m met maar 
liefst 24 secties. Daarnaast 
wordt ook de gift aangepast, 
zodat alijd de juiste 
ingestelde hoeveelheid op het 
land terechtkomt. 

3. Diverse kantstrooisystemen
De strooier kan worden uitgerust met 
een TrimFlow om vanuit het spuitspoor 
naar de kant toe te strooien of met hydr. 
kantstrooiplaat voor kant-af strooien.  

2. RotaFlow strooisysteem
Geen beschadiging, geen verpulvering, 
geen stof: een centraal uitstroompunt, 
gelijkmatige versnelling en middelpunt-
vliegende kracht zorgen ervoor, dat de 
kunstmest de snelheid van de strooischijf 
krijgt voordat het de schoepen bereikt. 

1. Vicon Weegsysteem
Met 4 x 5-tons weegcellen in combinatie 
met een unieke referentiesensor zorgen 
voor hoge nauwkeurigheid bij het 
strooien. 

4. 8 schoepen per schijf
Gelijkmatige verdeling: 
acht schoepen per 
schijf zorgen voor een 
gelijkmatige verdeling 
en een dubbele overlap. 

Model Werkbreedte 
(m)

Kuipinhoud  
(ltr)

Kuipbreedte 
(m) Bediening

Pendelstrooiers
PS 225 - 403 - 403VITI - 604 - 754  1 - 15 220 - 1.650 1.15 - 1.75 Mech/Hydr/Vicontrol

Schijvenstrooiers
RO-C 1 - 21* 700 - 1.400 1.54 - 1.76 Hydr
RO-M 1 - 28* 1.100 - 2.000 2.20 Hydr/ComfortControl
RO-XL 1 - 54* 1.500 - 3.450 2.75 Hydr/ComfortControl
RO-XL TOP 4000 1 - 54* 3.900 2.84 Hydr/ComfortControl

Schijvenstrooiers met weeginrichting
RO-M Easy Weigh 1 - 28* 1.100 - 2.000 2.20 ISOBUS
RO-XL EDW 1 - 54* 1.500 - 3.450 2.75 ISOBUS
RO-XL TOP 4000 1 - 54* 3.900 2.84 ISOBUS

Schijvenstrooiers met GPS sectie-aansturing
RO-M GEOSPREAD 1 - 28* 1.100 - 2.450 2.20 ISOBUS
RO-EDW GEOSPREAD 1 - 54* 1.500 - 3.450 2.75 ISOBUS
RO-XL TOP 4000 GEOSPREAD 1 - 54* 3.900 2.84 ISOBUS
RO-XXL GEOSPREAD 24-40 1.875 - 3.900 2.84 ISOBUS
*Afhankelijk van type kunstmest en schoepen

8 schoepen
per schijf
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My Way
of Farming
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We hebben geïnvesteerd in de Vicon RO-M GEOSPREAD voor meer 
precisie op onze boerderij. 
”Het egale strooibeeld van de kunstmest is erg belangrijk voor ons. 
We hebben gemerkt dat de 8 schoepen per schijf zorgen voor een 
constante en egaal strooibeeld. Het RotaFlow strooisysteem zorgt 
voor een perfect strooibeeld en dat is precies wat wij nodig hebben.”

”Het Vicon RotaFlow 
strooisysteem 
zorgt ervoor dat 
mijn strooier een 
perfect strooibeeld 
geeft”

Elina Schulte-Weyers, Nideggen, 
Duitsland
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Go for maximum Efficiency
Agrarisch ondernemerschap verandert 
meer van alleen vakmanschap naar 
precisie landbouw. Voortgedreven door 
technologische ontwikkelingen, zal pre-
cisie landbouw een grote invloed hebben 
op de traditionele manier van agrarisch 
ondernemen over de gehele wereld. Mo-
dern agrarisch ondernemerschap vraagt 
meer efficiëntie, eenvoudig te bedienen 
werktuigen om een hogere opbrengsten 
te behalen met lagere kosten. 

Ons pakket met precisie landbouw oplos-
singen helpt u het werk slimmer, effici-
enter en gemakkelijker te maken, om het 
maximale te behalen uit werktuigen en 
gewassen. Dit kan door besparingen op 
kunstmest, chemicaliën en zaden. Onze 
hoog staande technieken zijn klantgericht 
en passen en uw persoonlijke visie en 
overtuigingen, uw manier van agrarisch 
ondernemerschap! 

De ISOBUS Universele Terminal serie

IsoMatch Tellus PRO*
Eén terminal die uw werktuig bedient, 
helpt met recht sturen, sectiebesturing, 
variabele dosering, taken en 
documentatie. 

Het juiste pakket voor al uw behoeften
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TC-SC TC-BASTC-GEO

ISOMATCH GLOBAL ISOMATCH INLINE ISOMATCH EYE ISOMATCH MULTIEYE ISOMATCH WIRELESS

IsoMatch 
Tellus GO 

IsoMatch 
Tellus

IsoMatch 
Tellus PRO*

ISOBUS functionaliteiten voor alle IsoMatch Terminals

Variabele dosering 
De juiste hoeveelheid zaad, 
kunstmest en chemicaliën 
op de juiste plek. 

Taakmanagement en 
documentatie 
Veld- werkdata kunnen 
eenvoudig worden 
bewaard en gedeeld.

Sectiebesturing
Automatische sectieschakeling met 
24 secties voorkomt overlap.

Met IsoMatch Tellus PRO 
maakt u het leven nog ge-
makkelijker op het gebied van 
bediening en ondersteuning.

De eerste stap in precisie 
landbouw. Bediening van 
uw werktuig is nog nooit 
zo gemakkelijk geweest.

Alles onder controle, dankzij 
het dubbele scherm. Zelfs 
twee ISOBUS werktuigen 
kunnen worden bediend.

IsoMatch Accessoires 

DGPS Antenne Stuurhulp Camera Koppel 4 camera’s
USB voor WiFi 

verbinding

AEF certificering 

Met de precisie landbouw applicatie, IsoMatch GEOcontrol, haalt u het maximale uit uw werktuigen en gewas.

Maak uw IsoMatch nog completer. 

* Beperkt beschikbaar in 2017 en 2018

Alleen voor IM 
Tellus
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ONDERDELEN & SERVICE

Originele Onderdelen & Service
Dat maakt uw werktuig tot een Vicon  

De originele Vicon-onderdelen zijn een belangrijk deel van het DNA van uw 
werktuig. De onderdelen van onze werktuigen worden gefabriceerd onder 
dezelfde strikte specificaties als het werktuig zelf. Daarom past en werkt deze 
gegarandeerd zoals in de specificaties aangegeven, zodat u op optimale snelheid 
kunt blijven werken.  
 
Wij beschouwen elke verkoop van een Vicon werktuig  als het begin van een 
lange-termijnrelatie. Het is onze missie om u van een veiligheidsnet van 
onderdelen en service te voorzien en ervoor te zorgen dat uw investering in het 
veld optimaal presteert. Breng de authenticiteit van uw werktuig niet in gevaar 
met goedkope oplossingen. Originele Vicon-onderdelen zijn gegarandeerd de 
oplossing voor een optimale `Vicon-experience’.
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ONDERDELEN & SERVICE

Uw onderdelenspecialist
Uw plaatselijke Vicon-dealer 
staat altijd klaar om u te 
ondersteunen met onderdelen 
en service. Hij is een loyale 
partner, die elke centimeter van 
uw werktuig kent. Uw dealer 
heeft alle onderdelen voorradig 
die u nodig hebt en beschikt 
tevens over de faciliteiten om 
uw werktuig te onderhouden. 

Altijd leverbaar
Tijd is geld, en we weten 
hoe belangrijk het is om op 
het juiste moment over de 
juiste onderdelen te kunnen 
beschikken! Uw Vicon-dealer 
wordt ondersteund door een 
zeer groot distributienetwerk en 
kan u dus precies leveren wat u 
nodig heeft, op het moment dat 
u het nodig heeft.  

Registreer online!
Meld uw Vicon werktuig zelf online aan via www.mijnvicon.nl Bij het 
aanmelden ontstaat een online omgeving rondom uw werktuig met 
alle benodigde informatie, zoals handleidingen, onderdelenboeken,
tips & tricks over afstellingen etc. Alle antwoorden zijn gemakkelijk 
te vinden – met een paar klikken! 

“  Originele onderdelen 
vormen het echte DNA  
van uw werktuig”
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