
Vicon EXTR∆ 
schijvenmaaiers 
met kneuzer

EXTR∆ 624T-628T/FT-632T/FT/FR-635FT-
690T-828T-832T/TD/CT/R-835T/CT/R-840CT



...Zoekt u iets EXTR∆?

Waarom EXTR∆?
De Vicon EXTR∆ schijvenmaaiers zijn 

ontwikkeld om net even iets meer te 

bieden, dan andere schijvenmaaiers. Het 

doel was eigenlijk heel simpel: een maaier 

ontwikkelen, die klaar is voor de veeleisende 

gebruiker die net even iets EXTR∆’s 

verwacht van zijn machine: 

• Vicon’s driehoekige maaischijven met  

 3 mesjes per schijf. 

• Free float suspension voor de best  

 mogelijke bodemvolging. 

• De 3-in-1 oplossing van de getrokken  

 serie: zwadmaaien, breedspreiden of  

 zwaden verzamelen.  

• Stalen, slijtvaste SemiSwing  

 kneuzertanden. 
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EXTR∆ 624T/628T 

Nylon kneuzertanden

Werkbreedte 2.4-2.8 m

EXTR∆ 632T 

SemiSwing kneuzertanden

Werkbreedte 3.20 m

EXTR∆ 628FT/632FT/

632FR/635FT 

SemiSwing kneuzertanden

Werkbreedte 2.80-3.50 m

EXTR∆ 828T/832T/

832TD/835T Pro

SemiSwing kneuzertanden

Werkbreedte 2.80-3.50 m

EXTR∆ 832CT/835CT/

840CT Pro

SemiSwing kneuzertanden

Werkbreedte 3.2-4.0 m

EXTR∆ 832R/835R Pro

Roller kneuzer

Werkbreedte 3.20-3.50 m

EXTR∆ 690T 

SemiSwing kneuzertanden

Werkbreedte 8.50 m
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Het hart van de EXTR∆ 
schijvenmaaier

Stille maaibalk 
Al jaren staan de Vicon schijvenmaaiers 

bekend om hun perfecte maaikwaliteit. 

De opdracht voor de constructeurs om 

een maaibalk met nog betere prestaties te 

ontwikkelen was daarom niet eenvoudig. 

Toch is dit ruimschoots gelukt. De EXTR∆ 

maaibalk garandeert niet alleen een nog 

constantere maaikwaliteit, de maaibalk is 

ook nog eens erg stil. 

De robuuste EXTR∆ maaibalk
De basis van de EXTR∆ maaibalk wordt 

gevormd door twee in elkaar gelaste 

U-profielen. Door deze oerdegelijke 

constructie bent u verzekerd van een lange 

levensduur. Ook is de balk voorzien van 

een ruime hoeveelheid olie, waardoor de 

temperatuur aanzienlijk lager gehouden 

kan worden. Dit garandeert een efficiënte 

overbrenging van de krachten en geeft 

bovendien minder slijtage. 

Snel messen wisselen met ‘Express’
Alle EXTR∆-maaiers (m.u.v. 200-serie) 

kunnen vanaf fabriek worden geleverd 

met het ‘Express’ snelwissel systeem van 

de maaimessen. Bovendien kan ook een 

snelwissel-set achteraf besteld worden, die 

geschikt is voor alle EXTR∆-maaiers in de 

markt.

Uitstekend 
maairesultaat door 
uitgekiende glijslof.

De volledig gelaste 
maaibalk verzekert 
een oerdegelijke 
constructie.

Paarsgewijze 
draairichting voor 
betere overlap. 

Drie mesjes per schijf 
snijden meer.

Vicon gebruikt ter bescherming van de 

tandwielen en het aandrijfsysteem, een dubbele 

spiebeveiliging.

Elke maaischijf is individueel beveiligd tegen 

overbelasting van de aandrijving. 

De complete frontkap van elke EXTR∆ 

schijvenmaaier met kneuzer kan volledig 

weggeklapt worden. De kap zit met een draaiende 

pin vast aan één zijde, zodat de plaat makkelijk 

wegdraait.4



De balk is voorzien van 
een ruime hoeveelheid 
olie, waardoor de 
temperatuur aanzienlijk 
lager kan worden 
gehouden.

Door toepassing van 
een nieuwe generatie 
tandwielen wordt 
het geluidsniveau 
aanzienlijk gedempt. 

Verbeterd maairesultaat 
dankzij nieuw 
deflectorontwerp. 

Streeploos maaien 
met drie messen 
per schijf 

Drie messen snijden meer
Met drie mesjes per schijf is er altijd 

minimaal één mesje dat maait en ontstaat er 

een ruime overlap tussen de maaischijven. 

Vooral bij een hogere rijsnelheid is dit uw 

garantie voor een streeploos maaibeeld. 

Daarnaast geeft de toepassing van 

driehoekschijven ook 30% minder belasting 

per mes, wat automatisch ook minder slijtage 

van de messen oplevert. 

Paarsgewijze draairichting voor 
een betere overlap
Alle Vicon schijvenmaaiers hebben een even 

aantal paarsgewijs draaiende maaischijven. 

Dat betekent dat elk paar maaischijven altijd 

tegen elkaar in werkt. Het grote voordeel 

hiervan is, dat het gemaaide gras direct 

over de balk naar achteren afgevoerd wordt. 

Dit voorkomt dat het gemaaide gras, de 

maaiwerking van de schijven verstoort.

De driehoekige Vicon maaischijven geven extra 

overlap tussen de schijven en garanderen een 

streeploos maairesultaat. 

Volledig gelaste maaibalk met twee U-profielen 

voor een sterke en stevige  constructie.

Zeer stille maaibalk, dankzij de afgeronde lange 

tandwieltanden. 
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SemiSwing stalen kneuzertanden

Agressievere kneuzing
De Vicon stalen kneuzertanden bieden 

een volledig nieuwe oplossing als het 

gaat om agressieve kneuseffecten en 

lage onderhoudskosten. De tanden zijn 

het resultaat van grondige testen om de 

zelfde kneuswerking te krijgen als bij vaste 

kneuzertanden, maar met een hoge mate 

van bescherming op het moment dat er een 

obstakel wordt geraakt. Het resultaat is, de 

SemiSwing stalen kneuzertanden.

Combinatie van het beste van alle 
systemen
Het SemiSwing concept is een combinatie 

van de voordelen van alle bekende 

kneuzingssystemen, en biedt dezelfde 

agressieve kneuzing als bij vaste tanden. 

Het resultaat: maximaal kneuseffect en een 

minimale slijtage van de scharnierpunten. 

 

De kneuzerplaat heeft een visgraatstructuur, 

die zorgt voor een kwalitatief kneusresultaat. 

Het gewas wordt langs de plaat geleid, om de 

structuur van het gewas optimaal te bewerken. 

De kneuzerplaat is in drie verschillende standen 

verstelbaar, zodat u met de juiste instelling altijd 

het gewenste kneuseffect bereikt. 

Optioneel is de kneuzer beschikbaar met nylon 

kneuzertanden. 

Uitstekende bescherming van de 
tanden
Tijdens normale werking, zijn de 

kneuzertanden in een vaste positie voor 

een effectieve kneuzing. Op het moment 

dat de SemiSwing in contact komt met een 

obstakel, met een kracht groter dan 22 kg, 

zal de SemiSwing wegklappen, zonder enige 

kans op schade.
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Vrijdraaiende tanden 

Beweging van de tanden

Kracht van de gewasstroom

Semi-Swing tanden

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 50 52

A

B

1 2

Optimaal kneuzen zonder 
verstoppingen
De hoek en de positie van de SemiSwing 

tanden zorgen voor een goede gewasstroom 

door de kneuzer. De gewasstroom gaat 

vanaf de kneusrotor direct naar de kneuzer-

plaat. Dit vermindert de kans op verstopping, 

maar geeft toch het maximale kneuseffect. 

Wat maakt het Semi-Swing concept
uniek
A In tegenstelling tot een vrijdraaiende kle-

pel, waarbij de tand altijd de 90 graden 

stand zal aannemen door de centrifugale 

kracht (stippellijn A), worden de Semi-

Swing tanden tegengehouden door de 

rotor (positie B). Er blijft daardoor altijd 

centrifugale kracht over om de tand naar 

buiten te houden. Het grote voordeel is dat 

de tand beter in zijn positie blijft, ondanks 

de weerstand van het gewas. Dit resulteert 

in een optimaal kneuseffect en minder 

overbodige bewegingen in de kneustan-

den.

B Er is een tegengewicht van ca. 22 kg nodig 

om de Semi-Swingtanden naar achteren te 

klappen. Een vrij bewegende tand beweegt 

veel sneller naar achteren, al zodra deze in 

aanraking komt met het gewas. De Semi-

Swing tanden maken het verschil. Door het 

grote tegengewicht dat nodig is om de tand 

te bewegen zal ook een zwaar gewas goed 

gekneusd worden en zal de tand minder 

zenuwachtig reageren.

Het gewenste kneuseffect kan ingesteld worden 

door de opening tussen de rollen aan te passen 

en de veerdruk van de twee kneusrollen te 

veranderen.

De geometrie van de rollen is zo 

geconstrueerd,dat de bovenste rol iets verder 

naar voren staat, dan de onderste. Dit garandeert 

een optimale gewasstroom.

Voor bladgevoelige gewassen als luzerne en 

klaver, is er een rollenkneuzer beschikbaar 

op de getrokken modellen. Dit kneussysteem 

bestaat uit twee, uit segmenten opgebouwde 

kneusrollen. Deze hebben dezelfde breedte 

als de maaibalk en draaien tegen elkaar 

in. Met zo min mogelijk bladverlies worden 

ook deze gewassen zo effectief mogelijk 

gekneusd.

De rollenkneuzer
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De complete lijn!
Onze klanten over de hele wereld 

stonden aan de basis van de nieuwe 

Vicon EXTR∆ 800-serie getrokken 

maaiers met kneuzer. Het resultaat is 

een complete lijn van getrokken maaiers 

met werkbreedten van 2.8, 3.2, 3.5 en 

4.0 m, voorzien van SemiSwing stalen 

kneuzertanden of rollenkneuzer. Voor de 

trekboom kan gekozen worden uit linker of 

middenaanspanning. 

Zwaden maken, breedspreiden of 
een dubbel zwad?
De EXTR∆ 800 pro serie is de ultieme 

oplossing als het op flexibiliteit aankomt. 

Standaard legt de machine het gras op 

een zwad. Als optie is het mogelijk om een 

breedspreidset te monteren. Wanneer het 

gras van meerdere werkgangen bij elkaar 

gebracht moet worden voor bijvoorbeeld 

de grasdrogerij, is een afvoerband de juiste 

oplossing. 

De maaihoogte is eenvoudig in te stellen met een 

hendel bovenop de machine. 

3-in-1 Oplossing - voor EXTR∆ 
flexibiliteit!

EXTR∆ 828 Pro-832 Pro-835 Pro-840 Pro
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3.0 m

50 cm

Het toerental van de kneuzer met 

V-snaaraandrijving kan eenvoudig veranderd 

worden tussen 600 of 900 toeren per minuut, 

door de poelies om te draaien.

Alle EXTR∆ 800 pro schijvenmaaiers zijn 

standaard voorzien van 380/55-17 banden. 

Het uitheffen van de schijvenmaaier, tot 

wel 50 cm boven de grond, geeft een goede 

bodemvrijheid tijdens transport en voorkomt ook 

nog eens dat de maaibalk onnodig het gemaaide 

zwad raakt. 

De transportbreedte van de EXTR∆ 832 pro blijft 

binnen de 3 m. Hierdoor is wegtransport in de 

Benelux toegestaan. 

Trekboom met middenaanspanning
Een geheel nieuw en meer onderhouds-

vriendelijk aandrijvingconcept is ontwikkeld 

voor de 800 Pro serie machines. Dankzij de 

compleet nieuwe ‘twin’ aftakas aandrijflijn 

met omkeerbare PivotStar zwenkkop, kan 

er altijd scherp worden gedraaid op de 

kopakker, zonder het uitschakelen van de 

machine. 

De EXTR∆ in CT uitvoering, is voorzien van 

een in het midden aangespannen trekboom. 

Dit biedt de mogelijkheid om zowel links als 

rechts van de trekker te maaien, waardoor 

een perceel heen en terug gemaaid kan 

worden. Vooral bij grote, brede percelen 

levert dit een aanzienlijke tijdsbesparing op 

de kopakker. Draaien op de kopakker is nog 

eens gemakkelijker worden, omdat met de 

hydraulische cilinder van de trekboom de 

draaicirkel nog kleiner gemaakt kan worden. 

9



Vicon Free Float Suspension

FlexProtect
De schijvenmaaiers zijn uitgevoerd in één 

herkenbare complete lijn met een sterk 

design. Vooral de unieke Flexprotect 

beschermkappen vallen op. Net als bij 

andere Vicon maaiers, kunnen deze kappen 

tegen een stootje. Wanneer bijvoorbeeld 

per ongeluk een weidepaaltje geraakt wordt 

vervormt de kap, maar komt vanzelf weer in 

zijn oorspronkelijk vorm terug.

EXTR∆ 828 Pro-832 Pro-835 Pro-840 Pro
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Omkeerbare Pivot-Star zwenkkop
Standaard op alle getrokken maaiers is de 

omkeerbare Pivot-Star zwenkkop, waarmee 

zowel op 540 tpm als ook op 1000 tpm 

gewerkt kan worden. Bovendien kan met 

de zwenkop haaks gedraaid worden op de 

kopakker.

Geïntegreerde verlichtingsset
De EXTR∆ 800 Pro serie wordt standaard 

uitgevoerd met een geïntegreerde 

verlichtingsset. Dit maakt de noodzaak voor 

externe verlichtingssystemen overbodig.     

Gesleepte ophanging
Het Free Float Suspension systeem is 

het concept van Vicon voor een perfecte 

bodemvolging. De gesleepte ophanging 

zorgt, naast een perfecte bodemvolging, ook 

voor een snelle obstakelbeveiliging. 

Uitstekende bescherming tegen 
obstakels
Wanneer er een obstakel wordt geraakt, 

zwenkt de machine omhoog en tegelijkertijd 

wijkt deze naar achteren, waardoor de 

maaier over het obstakel heen gaat. 

Vervolgens keert de maaier automatisch in 

de oorspronkelijke positie terug, zonder te 

stoppen.

Standaard op alle getrokken maaiers is de 

omkeerbare Pivot-Star zwenkkop. 

De Vicon EXTR∆ 800 pro serie is standaard 

voorzien van geïntegreerde lichtpanelen. 
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3.00 m

De Vicon EXTR∆ getrokken maaiers kunnen 

uitgerust worden met hydraulisch verstelbare 

zwaddeuren. Door het gebruik van deze 

deuren kan het zwad van twee werkgangen 

bij elkaar gebracht worden, tot één groot 

zwad van ongeveer 2,8m breed (afhankelijk 

van het gras).

Met de hedendaagse brede pick-ups, kan 

het zwad in één keer worden opgeraapt, 

ideaal voor bijvoorbeeld grasdrogerijen.

1 Bij de eerste werkgang wordt het gras 

 naar de rechterzijde van de machine  

 gespreid, tegen het nog te maaien gras  

 aan. 

2 Voor de volgende werkgang, worden de 

 zwaddeuren hydraulisch vanaf de trekker  

 naar de andere zijde verplaatst. Het gras  

 wordt nu naar de linker zijde gespreid,  

 dicht tegen het voorgaande zwad aan.

Hydraulische zwaddeuren

EXTR∆ 832TD Pro
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Snel en handig: Flip-Over 
breedspreidset
De Vicon EXTR∆ 800 serie kan worden 

uitgerust met een Flip-Over breedspreidset. 

Hierdoor kan het gewas in één bewerking 

gemaaid, gekneusd en volledig over 

de gehele breedte gespreid worden. 

Het wisselen van zwadafleggen naar 

breedspreiden kan eenvoudig door de 

spreidplaat te ontgrendelen en 180º 

te draaien. De spreidvinnen die op de 

plaat gemonteerd zijn, komen nu in de 

gewasstroom.

Bij de eerste werkgang wordt een normaal 
zwad gemaaid en is de afvoerband hoog. Bij 
de volgende werkgang wordt de afvoerband 
gebruikt door de band hydraulisch in de 
gewasstroom te zetten.

In combinatie met bijvoorbeeld een EXTR∆ 
632FT frontmaaier wordt er op 6,2 m gemaaid en 
verzameld in één zwad.

Regelbare snelheid van de 
afvoerband
Ook de snelheid van de band is traploos 

regelbaar vanuit de trekkercabine. Hiermee 

kan de gewenste breedte van het zwad 

bepaald worden: zij-aan-zij of op elkaar.

Flexibel inzetbaar met afvoerband
Een echte luxe oplossing voor het 

verzamelen van het gras op één zwad is de 

hydraulische afvoerband. Naar keuze is de 

EXTR∆ 800 Pro serie namelijk uit te rusten 

met de nieuwe Vicon zwadband, waarmee 

twee zwaden bij elkaar of op elkaar gelegd 

kunnen worden. De zwadband is volledig 

instelbaar vanaf de trekker.

Zwad, breed of verzamelen?

De spreidplaat wordt zo ver mogelijk 

achterin de gewasstroom geplaatst. Dit 

geeft de grootst mogelijke afstand tussen 

de kneusrotor en spreidvinnen, waardoor 

een mooie egale spreiding over de gehele 

werkbreedte wordt gekregen.
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Snel veranderen van zwadmaaien naar breed 

afl eggen. 

Schijvenmaaier met kneuzer
Vicon introduceerd twee type 

schijvenmaaiers, speciaal voor de 

veehouder. De EXTR∆ 624T en 628T zijn 

schijvenmaaiers met een middenophanging 

en voorzien van de EXTR∆ maaibalk. 

De EXTR∆ schijvenmaaiers zijn te voorzien 

van snelwissel systeem voor de messen.

De maaiunit is bevestigd in het midden en 

voorzien van een grote, snel reagerende 

bodemdruk veer. Dit ontwerp zorgt voor 

een gelijkmatige gewichtsverdeling over de 

gehele maaibreedte, evenals een constante, 

snelle en meer precieze aanpassing aan 

de contouren van de grond. Bijkomende 

voordelen zijn, een optimale bescherming 

van de stoppel en minder brandstofverbruik. 

Professionele schijvenmaaier voor 
de veehouder 

EXTR∆ 624T-628T

EXTR∆ 624T en 628T - 
gebruiksvriendelijke en effectieve 

schijvenmaaiers. 
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EXTR∆ 624T en 628T zijn gevouwen in een 125 ° 

doorgeklapte transportpositie. 

Effectieve kunststof kneuzervingers met een 

keuze voor toerental van 600/900 tpm.

Compact in grootte - groots in prestaties

Met 540 of 1000 tpm maaien
De machines bieden een grote mate van 

fl exibiliteit en gebruiksvriendelijkheid. 

De EXTR∆ 624T en 628T zijn namelijk 

standaard uitgerust met de mogelijkheid 

om met 540 of 1000 tpm te werken. Op 

deze manier kunt u altijd werken met de 

voor u juiste snelheid. Ook standaard op de 

machines is een breedspreidset. 

Licht gewicht machine met 
agressieve kneuzer
De EXTR∆ 624T en 628T zijn uitgerust 

met nylon kneuzertanden. Hierdoor wordt 

het gewicht van beide machines tot een 

minimum beperkt, terwijl de agressieve 

kneuzing behouden blijft. De vaste 

kneuzertanden zijn gemaakt van hoge 

kwaliteit nylon. Dit betekent de uitstekende 

bescherming van stenen en andere 

obstakels. Een perfecte oplossing voor elke 

veehouder! 

Slimme transport oplossing
Het lage zwaarte punt tijdens het vervoer, met 

het gewicht van de maaier dicht bij de trekker, 

biedt een uitstekende gewichtsverdeling, 

zelfs tijdens hoge snelheden op de weg. De 

machine ligt stevig  vast in de bok en kan 

daardoor niet bewegen in transportstand. 

Daarnaast is de transporthoogte beperkt, dus 

passeren via smalle doorgangen of onder 

bruggen door is geen probleem. Een ander 

voordeel is dat de hydraulische cilinder ook 

wordt gebruikt als kopakkercilinder. 

Bescherming van de maaibalk
Om de maaibalk maximaal bescherming te 

kunnen bieden, zijn deze machines uitgerust 

met een Non-stop obstakelbeveiliging. 

Op het moment dat de maaibalk een 

obstakel raakt, zal de gehele maaier naar 

achteren wegklappen en over het obstakel 

worden getild. Vervolgens zal de machine 

automatisch in de werkstand terugkeren. 

Eenvoudige aanpassen
Met de EXTR∆ 624T en 628T is het mogelijk 

om eenvoudig het toerental te wijzigen in 

600 of 900 tpm. Op deze manier kan de 

machine eenvoudig worden aangepast aan 

de omstandigheden en kan er brandstof 

worden bespaard. 

Machine is standaard uitgerust met keuze voor 

540 of 1000 tpm maaien. 
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De kneuzerkap kan als een motorkap omhoog, 

waardoor de toegang tot de kneuzer opvallend 

ruim is. Daarbij kan de gehele rotor binnen ca. 

10 minuten gedemonteerd worden, zodat ook 

maaien zonder kneuzen mogelijk is. 

Gemakkelijk verstelbaar voor 
verschillende omstandigheden
De Vicon EXTR∆ 632T is speciaal voor de 

veeleisende gebruikers. Dat blijkt niet alleen 

uit de gesleepte ophanging, ook alle cruciale 

onderdelen zijn ontworpen voor zwaar 

gebruik en volledig gericht op capaciteit 

en gebruiksgemak. Door de opklapbare 

kneuzerkap, is de toegang tot de kneuzer 

zeer ruim. Ook de frontkap kan volledig 

worden weggenomen, zodat er ruime 

toegang is tot de maaibalk voor bijv. het 

wisselen van de messen. 

 

Alleen voor het allerbeste resultaat!

EXTR∆ 632T

EXTR∆ 632T en EXTR∆ 632FT, 
de perfecte combinatie met een 
werkbreedte van 6.2 m.

Eenvoudig onderhoud van de maaibalk. De 

frontkap kan volledig worden weggeklapt, zodat 

de maaibalk vrij ligt en u overal goed bij kunt. 

Bijvoorbeeld voor het wisselen van de messen. 
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Schakelbare kneuzeraandrijving
De Vicon EXTR∆ 632T is uitgerust met 

een kneuzeraandrijving, welke eenvoudig 

geschakeld kan worden tussen 600 

of 900 tpm. Hiermee heeft u de keuze 

tussen intensief kneuzen, of juist lichter 

kneuzen, wat minder vermogen vraagt en 

waarmee u brandstof kunt besparen. In 

een handomdraai wisselt u van toerental, 

door eenvoudig de hendel bovenop de 

tandwielkast om te draaien. 

Hydraulische bodemdrukinstelling - voor 

een exacte en eenvoudige instelling van de 

bodemdruk. 

Unieke gesleepte ophanging voor een  

gelijkmatige gewichtsverdeling en de best 

mogelijke bodemaanpassing. 

Eenvoudig uitheffen op de kopakker met de 

hydraulische kopakkerstand. 

Eenvoudig schakelen van toerental van de 

kneuzer tussen 600 of 900 tpm. 

Free Float Suspension 
- Gesleepte ophanging

Wanneer een obstakel wordt geraakt, zorgt de 

gesleepte ophanging voor het ontwijken van het 

obstakel, doordat de machine naar achteren en 

omhoog kan uitwijken. 

Wanneer het obstakel is gepasseerd, komt de 

machine automatisch weer terug in de originele 

positie. 

Gesleepte ophanging
Het Free Float Suspension systeem is 

het concept van Vicon voor een perfecte 

bodemvolging. De gesleepte ophanging 

zorgt, naast een perfecte bodemvolging, 

ook voor een snelle obstakelbeveiliging. 

Wanneer er een obstakel wordt geraakt, 

zwenkt de machine omhoog en tegelijkertijd 

wijkt deze naar achteren, waardoor de 

maaier over het obstakel heen gaat. 

Vervolgens keert de maaier automatisch in 

de oorspronkelijke positie terug, zonder te 

stoppen. 
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Nieuwe standaard voor 
bodemvolgingsystemen
De gesleepte ophanging van de EXTR∆ 

632T is Vicon’s eerdere ervaring met de 

ophanging van de getrokken schijvenmaaiers 

- een nieuwe standaard op het gebied van 

bodemvolging wat eerder alleen te zien was 

op de getrokken modellen. 

Met 3.2 m  werkbreedte en hydraulische 

bodemdrukinstelling, is de machine een 

hoge capaciteitsmachine, die te vergroten 

is in combinatie met een frontmaaier tot een 

werkbreedte van 6.2 m.

Geschikt voor het zware werk
De EXTR∆ 632T is speciaal ontworpen 

voor de veeleisende gebruikers. Dat blijkt 

niet alleen uit de gesleepte ophanging, ook 

alle cruciale onderdelen zijn ontworpen 

voor zwaar gebruik en volledig gericht op 

capaciteit en gebruiksgemak. De machine 

is standaard voorzien van een schakelbare 

kneuzeraandrijving, SemiSwing stalen 

kneuzervingers, hydraulisch gesleepte 

ophanging en gemakkelijke toegankelijkheid 

naar de kneuzer en de maaibalk. De 

machine is optioneel leverbaar met 

snelwisselssyteem.  

 

Gesleepte ophanging voor een 
uitstekende bodemvolging! 

EXTR∆ 632T
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Veilig en comfortabel transport 

Standaard spreidvinnen
De EXTR∆ 632T standaard uitgerust met 

spreidvinnen, voor het breedspreiden. 

Met behulp van de handvaten bovenop 

de kneuzerkap, kunnen de spreidvinnen 

eenvoudig versteld worden voor het maaien 

op zwad. 

Transport
Ondanks de grote werkbreedte is het 

toch mogelijk de machine compact te 

transporteren. De machine klapt namelijk 

omhoog en door het midden. Ten opzichte 

van vergelijkbare maaimachines klapt de 

EXTR∆ 632T door tot maar liefst 125°.

Hydraulisch verstelbare zwaddeur 
Een echte praktijkvinding is de hydraulisch 

verstelbare zwaddeur aan de rechterzijde 

van de machine. Door de zwaddeur tijdens 

het maaien van de kanten, naar binnen te 

verstellen, wordt het gras van de (sloot-)kant 

gespreid. Voor de volgende maaironde kan 

de zwaddeur vanaf de trekker vervolgens 

weer eenvoudig op breed worden versteld. 

Door de spreidvinnen naar binnen te verstellen 

wordt het gras op een mooi recht zwad gespreid. 
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Non-Stop obstakelbeveiliging 
Voor een optimale beveiliging van de 

maaibalk, zijn de frontmaaiers voorzien 

van een Non-Stop obstakelbeveiliging. Op 

het moment dat de maaibalk een obstakel 

zal raken, wordt de maaier horizontaal 

naar achteren weggeklapt en komt deze 

automatisch in de juiste werkpositie weer 

terug. Door het naar achter wegklappen van 

de frontmaaier, voorkomt deze ook schade 

aan de bodem en graszode. 

Machines voor de professional
De Vicon EXTR∆ 628 FT - 632 FT zijn 

voorzien van een verbeterd concept van de 

gesleepte ophanging, en hebben een actieve 

bodemvolging. Het zwaarte punt ligt dicht bij 

de trekker en maakt de machine een zeer 

compact ontwerp, met een uitstekend zicht 

op de gehele maaier. De frontmaaiers zijn 

voorzien van de EXTR∆-maaibalk, met een 

extreem laag geluidsniveau en optioneel 

snelwisselsysteem voor de messen.

SemiSwing - stalen kneuzertanden
Het SemiSwing concept is een combinatie 

van de voordelen van alle bekende 

kneuzingssystemen, en biedt dezelfde 

agressieve kneuzing als bij vaste tanden. 

Het resultaat: maximaal kneuseffect en een 

minimale slijtage van de scharnierpunten. 

De combinatie maaier
Vicon EXTR∆ 628-632-635 frontmaaiers 

kunnen worden gebruikt in combinatie met 

de gehele serie Vicon schijvenmaaiers met 

kneuzer, zowel de gedragen, getrokken als 

triple-maaicombinaties. Natuurlijk kan de 

machine ook individueel gebruikt worden, of 

in combinatie met een opraapwagen voor 

stalvoedering. 

EXTR∆ capaciteit

EXTR∆ 628FT-632FT/FR-635FT

Hoge capaciteit met 6.2 m 
werkbreedte. 
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Eenvoudig werken
Het ontwerp van de machine is zodanig, 

dat het dagelijkse werk zo gemakkelijk 

mogelijk kan worden uitgevoerd. Het 

slimme ontwerp van de ophanging zorgt 

voor een uitstekend overzicht tijdens het 

werk en transport. Daarnaast zorgt een 

ruime kopakkerstand van 350 mm voor een 

prettige werking en is het optioneel mogelijk 

om het snelwisselsysteem van de messen te 

monteren. 

De frontmaaier is erg fl exibel, de machine kan 250 mm naar beneden en 450 mm omhoog uitwijken.

Compact design voor een perfect overzicht 

tijdens het werk. 

Actieve bodemvolging biedt veel 
mogelijkheden

Actieve bodemvolging beschermt 
machine en graszode
Door de vernieuwde ophanging van de 

EXTR∆ frontmaaiers, is er een betere 

bodemvolging en een meer gelijkmatige 

bodemdruk mogelijk. De twee grote, naar 

buiten geplaatste veren, zorgen voor een 

betere stabiliteit en het goed volgen van 

oneffenheden. Dit zorgt voor een optimale 

bodemaanpassing, een goede bescherming 

van de graszode en minder slijtage aan de 

maaibalk. 

Het ontwerp van de nieuwe ophanging 

maakt het bovendien mogelijk, dat de maaier 

zijdelings 24° omhoog en omlaag kan 

bewegen. Door deze constructie kan er met 

een grotere snelheid gewerkt worden. 

EXTR∆ 632FR – rollenkneuzer, voorkomt 

bladverlies. 
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Hoge capaciteit
Vicon biedt een maaicombinatie aan in 

het hoge segment van de markt met een 

werkbreedte van 9 m. Het concept is 

gebaseerd op de EXTR∆ 632FT frontmaaier 

met kneuzer met een werkbreedte van 3.2 

m en twee achtermaaiers met beide een 

werkbreedte van 3.2 m. De combinatie 

kan uitstekend voldoen met een ‘normale’ 

trekker, het is dus niet nodig om de trekker 

te voorzien van een ‘dure’ omkeerinrichting. 

Constante bodemvolging
Het ontwerp van de Vicon EXTR∆ 690T, 

met een trekker in het midden, zorgt voor 

een prima fl exibiliteit en een optimale 

gewichtsverdeling over de totale combinatie. 

Dit draagt bij aan minder slijtage bij de 

trekker en een prima fl exibiliteit in het 

veld. Elke maaiunit heeft een individuele 

ophanging, wat een perfecte bodemvolging 

garandeert. 

De hoge capaciteitsoplossing

EXTR∆ 690T

Ondanks de 9.0 m werkbreedte, 
is de EXTR∆ 690T erg wendbaar. 
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1.4m 2.3m

1.8m

1.8m

4 Verschillende mogelijkheden

Flexibiliteit die voldoet aan uw 
behoeften
De EXTR∆ 690T kan worden ingezet 

voor het maaien met drie enkele zwaden, 

breedspreiden of drie zwaden die worden 

samengevoegd tot één enkel zwad met de 

BX zwadafvoerband. De rechterzijde van de 

dwarsafvoerband kan zelfs twee kanten op 

werken, zodat het ook mogelijk is om 6.0 m 

werkbreedte op één zwad te plaatsen. 

Elke maaiunit kan individueel worden bediend 

vanaf de bestuurdersstoel, zodat het mogelijk is, 

om met één maaiunit te werken. 

Ondanks de grootte van de machine, is het 

eenvoudig draaien op de kopakker met de Vicon 

EXTR∆ 690T. Met een simpele druk op de knop 

kan elke maaiunit afzonderlijk van elkaar worden 

geheven. 

Wanneer u niet wenst gebruik te maken van 

de optionele zwadafvoerband, worden de 

zwadafvoerbanden hydraulisch omhoog geheven 

boven de maaiunits. 

Drie zwaden 100% breed spreiden Drie zwad op één Twee bij twee
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4 grote veren met een geavanceerde ophanging 

dragen zorg voor een constante bodemvolging. 

De obstakelbeveiliging beveiligt elke maaiunit 

afzonderlijk. 

De pendelende ophanging

EXTR∆ 690T

Centrale pendelende ophanging
De 4 grote bodemdrukveren zijn vlakbij het 

scharnierpunt van elke maai-unit gemon-

teerd, wat een minimale bodemdruk en daar-

door een beter bodemvolging garandeert en 

daarbij een consistente en gelijke maaihoog-

te. Oneffenheden in het veld worden 

gemakkelijk genomen dankzij de robuuste en 

snel reagerende ophanging. Bovendien blijft 

het perfecte maairesultaat behouden, ook bij 

hogere rijsnelheden.

Vicon obstakelbeveiliging
De maai-units zijn voorzien van het Vicon 

obstakelbeveiliging systeem, dat de maaibalk 

beschermt tegen stenen en vreemde voor-

werpen. Als een obstakel geraakt wordt, 

zwenkt de maaier achterwaarts en over het 

obstakel. Vervolgens komt de maaier weer 

De middenophanging van de twee achter 

maaiunits zorgen voor een uitstekende 

bodemvolging. 

terug in werkpositie. Als de EXTR∆ 690T 

is voorzien van een dwarsafvoerband, zal 

deze altijd automatisch met de maaier mee-

zwenken.

Perfecte bodemvolging
De Vicon EXTR∆ 690T is voorzien van 

een pendelende ophanging, gekoppeld 

aan 4 zware bodemdrukveren bovenaan 

de driepunts ophanging, voor een gelijke 

gewichtsverdeling over de gehele maaier. 

Het lage draaibare zwaartepunt zorgt ervoor 

dat de maai-units altijd parallel staan met het 

maaiveld, zelfs bij glooiingen of wanneer de 

trekker over een oneffenheid rijdt in het veld. 

Indien de side-shift wordt gebruikt, zorgt het 

pendelende systeem ook voor een gelijke 

gewichtsoverdracht en bodemdruk op beide 

achtermaaiers.

Uitstekende ophanging
De pendelende ophanging garandeert 

optimale maairesultaten, zelfs op heu-

velachtig terrein. Het systeem zorgt voor 

perfecte bodemvolging, waarbij een con-

tinue gewichtsverdeling over de gehele 

maaier wordt gerealiseerd.

4 grote veren Vicon obstakelbe-
veiliging 

MiddenophangingPendelende ophanging 
met laag zwaartepunt
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Afvoerband

Vicon afvoerband
De flexibele oplossing voor diverse 

zwadvormen is beschikbaar voor de 

EXTR∆ 690T. De afvoerband kunt u tijdens 

het maaien vanuit de cabine hydraulisch 

laten heffen of zakken met een  druk 

op de knop van de bedieningskast. 

Hierdoor kunt u afhankelijk van de situatie 

en omstandigheden snel de machine 

omschakelen zonder kostbare tijd te 

verliezen.

Flexibele zwadbreedte
Afhankelijk van de gewasomstandigheden 

en om het zwad ideaal klaar te leggen voor 

de machine die het komt oprapen, kan de 

snelheid van de zwadbanden geregeld 

worden vanuit de cabine. Op die manier 

kunnen zwaden tegen elkaar of bovenop 

elkaar neergelegd worden. Het systeem 

biedt zo de mogelijkheid om het gemaaide 

gras van 9 of 6 m in één zwad neer te 

leggen. De rechter zwadband kan zowel 

links- als rechtsom draaien, waardoor drie 

zwaden op een enkel zwad verzameld 

kunnen worden of in een 2-bij-2 verband.

Individuele ophanging
De individuele geveerde ophanging van 

de twee Vicon zwadbanden reduceert de 

belasting op het hoofdframe. Daarnaast is 

de maaier uitgevoerd met de gepatenteerde 

automatische uitbreekbeveiliging. Een 

unieke en simpele oplossing met slechts 

een paar draaiende delen, voor minimale 

slijtage en onderhoud en bovendien voor 

een perfecte bodemvolging van de hele 

machine. De geveerde ophanging van de 

Vicon zwadbanden via twee grote veren 

zorgt voor een perfecte zwadvorming onder 

alle omstandigheden (geen op-en-neer 

springende zwadbanden).

Individuele ophanging voor de Vicon 

dwarsafvoerband. 

Met de BX afvoerband is het mogelijk, om 9.0 m 

werkbreedte op één zwad af te leggen. 
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EXTRΔ 828 T   

EXTRΔ 828 T - EXTRΔ 828 TD

EXTRΔ 832 T   

EXTRΔ 832 T - EXTRΔ 832 CT

EXTRΔ 835 T   

EXTRΔ 835 T - EXTRΔ 835 CT

EXTRΔ 632 T   

EXTRΔ 632 T 

0.7-1.2 m
(2'3"-3'9")

1.1-1.7 m
(3'6"-5'6")

1.1-1.7 m
(3'6"-5'6")

EXTRΔ 624 T   

EXTRΔ 624 T - 628 T 

0.6-1.2 m
(1'10"-3'10")

1.3-2.7 m
(4'3"-8'9")

EXTRΔ 828 T   

EXTRΔ 828 T - EXTRΔ 828 TD

EXTRΔ 832 T   

EXTRΔ 832 T - EXTRΔ 832 CT

EXTRΔ 835 T   

EXTRΔ 835 T - EXTRΔ 835 CT

EXTRΔ 632 T   

EXTRΔ 632 T 

0.7-1.2 m
(2'3"-3'9")

1.1-1.7 m
(3'6"-5'6")

1.1-1.7 m
(3'6"-5'6")

EXTRΔ 624 T   

EXTRΔ 624 T - 628 T 

1.1-1.7 m
(3'6"-5'6")

1.3-2.7 m
(4'3"-8'9")

EXTRΔ 832   

EXTRΔ 832

EXTRΔ 828   

EXTRΔ 828

EXTRΔ 835   

EXTRΔ 835

1.3-2.0 m
(4'3"-6'6")

1.5-2.2 m
(4'9"-7'2")

1.9-2.6 m
(6'2"-8'5")

EXTRΔ 828 T   

EXTRΔ 828 T - EXTRΔ 828 TD

EXTRΔ 832 T   

EXTRΔ 832 T - EXTRΔ 832 CT

EXTRΔ 835 T   

EXTRΔ 835 T - EXTRΔ 835 CT

EXTRΔ 632 T   

EXTRΔ 632 T 

0.7-1.2 m
(2'3"-3'9")

1.1-1.7 m
(3'6"-5'6")

1.1-1.7 m
(3'6"-5'6")

EXTRΔ 624 T   

EXTRΔ 624 T - 628 T 

1.1-1.7 m
(3'6"-5'6")

1.3-2.7 m
(4'3"-8'9")

EXTRΔ 832   

EXTRΔ 832

EXTRΔ 828   

EXTRΔ 828

EXTRΔ 835   

EXTRΔ 835

1.3-2.0 m
(4'3"-6'6")

1.5-2.2 m
(4'9"-7'2")

1.9-2.6 m
(6'2"-8'5")

EXTRΔ 832 T   

EXTRΔ 832 T - EXTRΔ 832 CT

EXTRΔ 828 T   

EXTRΔ 828

2.25 m (7'4") 2.80 m (9'2")

EXTRΔ 828 T   

EXTRΔ 828 T - EXTRΔ 828 TD

EXTRΔ 832 T   

EXTRΔ 832 T - EXTRΔ 832 CT

EXTRΔ 835 T   

EXTRΔ 835 T - EXTRΔ 835 CT

EXTRΔ 632 T   

EXTRΔ 632 T 

0.7-1.2 m
(2'3"-3'9")

1.1-1.7 m
(3'6"-5'6")

1.1-1.7 m
(3'6"-5'6")

EXTRΔ 624 T   

EXTRΔ 624 T - 628 T 

1.1-1.7 m
(3'6"-5'6")

1.3-2.7 m
(4'3"-8'9")

EXTRΔ 832   

EXTRΔ 832

EXTRΔ 828   

EXTRΔ 828

EXTRΔ 835   

EXTRΔ 835

1.3-2.0 m
(4'3"-6'6")

1.5-2.2 m
(4'9"-7'2")

1.9-2.6 m
(6'2"-8'5")

EXTRΔ 828 T   

EXTRΔ 828 T - EXTRΔ 828 TD

EXTRΔ 832 T   

EXTRΔ 832 T - EXTRΔ 832 CT

EXTRΔ 835 T   

EXTRΔ 835 T - EXTRΔ 835 CT

EXTRΔ 632 T   

EXTRΔ 632 T 

0.7-1.2 m
(2'3"-3'9")

1.1-1.7 m
(3'6"-5'6")

1.1-1.7 m
(3'6"-5'6")

EXTRΔ 624 T   

EXTRΔ 624 T - 628 T 

1.1-1.7 m
(3'6"-5'6")

1.3-2.7 m
(4'3"-8'9")

EXTRΔ 632 FT   

EXTRΔ 632 FT 

1.1-1.7 m
(3'6"-5'6")

EXTRΔ 635 FT   

EXTRΔ 635 FT 

1.3-2.7 m
(4'3"-8'9")

EXTRΔ 632 FT   

EXTRΔ 632 FT 

1.1-1.7 m
(3'6"-5'6")

EXTRΔ 635 FT   

EXTRΔ 635 FT 

1.3-2.7 m
(4'3"-8'9")

De Vicon EXTR∆ 690T is voorzien van een 

bedieningskast, voor een eenvoudige bediening 

van alle mogelijkheden. De bedieningskast is 

uitgevoerd met een uren- en hectareteller. 

EXTR∆  632FT EXTR∆  828 Pro EXTR∆  828 Pro EXTR∆  832 Pro EXTR∆  832 Pro EXTR∆  832 Pro EXTR∆  835 Pro EXTR∆  835 Pro

Enkel zwad Enkel zwad Afvoerband Enkel zwad Afvoerband Zwaddeur Enkel zwad Afvoerband

Op- en neerhalen van BX 
afvoerband.

SideShift verstelling. Individueel heffen van de 
maaiunit. 

Kopakkerstand. Van werk- naar 
transportstand. 

EXTR∆  632T

Enkel zwad

EXTR∆  624/8T

Enkel zwad

EXTR∆  635FT

Enkel zwad
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Technische gegevens

De informatie in deze brochure is algemene informatie die wereldwijd gebruikt wordt. Het kan voorkomen dat deze informatie fouten, afwijkingen of weglatingen bevat, maar dit vormt geen basis voor enige 
claim tegen Kverneland Group. De beschikbare modellen, specificaties and accessoires die vermeld worden in deze brochure kunnen van land tot land verschillen. Neem daarom contact op met uw locale 
dealer. Kverneland Group behoudt het recht om te allen tijde, zonder enige aankondiging of verplichting, wijzigingen door te voeren in het ontwerp, de getoonde of beschreven specificaties of elementen toe 
te voegen of te verwijderen. Om specifieke functies van de machines beter toe te kunnen lichten kan het mogelijk zijn dat er veiligheidsdelen van de machines verwijderd zijn. Om letsel te voorkomen mogen 
veiligheidsdelen nooit verwijderd worden. Indien het toch noodzakelijk is om veiligheidsdelen te verwijderen, bijvoorbeeld voor onderhoud, vraag dan om professionele assistentie of werk onder toezicht van 
een technische assistent. © Kverneland Group Kerteminde AS

Model EXTR∆ 828T Pro 832T Pro 832TD Pro 832CT Pro 832R Pro 835T Pro 835R Pro 835CT Pro 840CT Pro

Trekdissel Links Links Links Midden Links Links Links Midden Midden

Kneuzer SemiSwing SemiSwing SemiSwing SemiSwing Rollen SemiSwing Rollen SemiSwing SemiSwing

Werkbreedte (m) 2.80 3.20 3.20 3.20 3.20 3.50 3.50 3.50 4.00

Transportbreedte (m) 2.70 3.00 3.00 3.00 3.00 3.40 3.40 3.40 3.80

Gewicht (kg) 1630 1800 1800 2130 1885  2190 2275 2240 2590 

Aantal schijven 8 8 8 8 8 10 10 10 10

Stoppelhoogte (mm) 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40

Aftakas (TPM) 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000

Aftakas benodigd

vermogen (kW/pk) 50/70 60/80 60/80 60/80 60/80 70/90 70/90 70/90 75/100

Toerental kneuzer 450*/600/900450*/600/900450*/600/900450*/600/900 900/1200* 450*/600/900 900/1200* 450*/600/900450*/600/900

Banden 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17

Zwaddeur - - • - - - - - -

Breedspreidset o o - o o o o o o

Zwadbanden o o - o o o o o o

Nylon kneuzer o o - o - o - o o

•  = Standaard    o = Optioneel   - = Niet beschikbaar  *Optioneel

Model EXTR∆ 624T 628T 628FT 632T 632FT 632FR 635FT 690T

Trekdissel - - - - - - - -

Kneuzer Nylon Nylon SemiSwing SemiSwing SemiSwing Roller cond. SemiSwing SemiSwing

Werkbreedte (m) 2.40 2.80 2.80 3.20 3.20 3.20 3.50 9.00

Transportbreedte (m) 1.90 2.10 2.70 3.00 3.00 3.00 3.40 3.00

Gewicht (kg) 875 990 1045 1050 1050 1225 1285 3775

Aantal schijven 6 8 8 8 8 8 10 24 (3x8)

Stoppelhoogte (mm) 20-50 20-50 20-50 30-40 20-50 20-50 20-50 30-40

Aftakas (TPM) 540/1000 540/1000 1000 540/1000 1000 1000 1000 1000

Aftakas benodigd 

vermogen (kW/pk) 50/70 60/80 50/70 60/80 60/80 60/80 170/90 147/200

Toerental kneuzer 600/900 600/900 600/900 600/900 600/900 600/900 600/900 600/900

Benodigde

hydr. aansluitingen 1DW 1DW 1EW + 1DW 1EW 1EW 1EW + 1DW - -

Breedspreidset • • - • - - - o

Zwadafvoerband - - - - - - - o

Nylon kneuzer • • o o o - o o
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Kverneland Group
Kverneland Group is één van de grootste, 
internationale bedrijven op het gebied van 
ontwikkeling, productie en distributie van 
landbouwmachines en service. 

Een sterke focus op innovaties maakt het voor ons mogelijk om 
een unieke, brede, productlijn van hoge kwaliteit aan te bieden. 
Kverneland Group biedt een uitgebreid pakket van systemen
en oplossingen voor de professionele agrarische sector, 
bestaande uit grondbewerking, ruwvoederwinning, zaaien, 
strooien en spuiten.

Original Spare Parts
De reservedelen van Kverneland Group zijn 
ontwikkeld voor een betrouwbare, veilige en 
optimale prestatie en zorgen bovendien voor een 
levenscyclus met lage kosten. Hoge kwaliteits-
standaarden worden bereikt door gebruik van 
innovatieve productiemethoden en gepatenteerde 
processen in al onze productielocaties. 

Kverneland Group heeft een zeer professioneel netwerk van 
partners, die u ondersteunen met service, technische kennis 
en originele onderdelen. Om onze partners te ondersteunen 
leveren we reservedelen van hoge kwaliteit en een effi ciënte 
onderdelenorganisatie over de hele wereld.

Kverneland Group Benelux BV
Kantoor Nederland:
Postbus 180, 8250 AD Dronten
Tel.: +31 321 387100, Fax: +31 321 387111
E-mail: benelux.sales@kvernelandgroup.com

Kantoor België:
Essenestraat 18A, 1740 Ternat
Tel.: +32 2 5828002, Fax.: +32 2 5827501
E-mail: kverneland.belgium@online.be
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