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Rotex 550-552
Met een volume van 55m³ en een totaal 

beladen gewicht van 20 ton, is de Rotex 

550 een rotor opraapwagen die gigantische 

capaciteit biedt voor de grasoogst. 

Standaard is de wagen al voorzien van alle 

noodzakelijke specificaties en daardoor is de 

Rotex 550 een aantrekkelijke keuze voor  

 

loonwerkers, werktuigencoöperaties en 

grotere veehouderijbedrijven.

• Laadcapaciteit volgens DIN 11741: 35m³

• Laadcapaciteit, gemiddeld geperst: 55m³

• Maximaal gewicht: 20.000kg

• Maximaal te laden: 12.400kg
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Rotex 450-452
Met een capaciteit van 45m³ (16 ton) is 

deze nieuwe Rotex 450 ontwikkeld voor iets 

lichtere tractoren (vanaf zo’n 110 pk).

• Laadcapaciteit volgens DIN 11741: 30m³

• Laadcapaciteit, gemiddeld geperst: 45m³

• Maximaal gewicht: 16.000kg

• Maximaal te laden: 8.900kg

Elke lading 
maximaal benut!
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Sterke Pick-Up voor 
Maximale Capaciteit

4
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Soepele Werking en Weinig Slijtage
De pick-up is een bepalend kenmerk van 

de Rotex modellen en de curvebaanloze 

uitvoering betekent een werkelijk 

onderhoudsvrij systeem. De ongestuurde 

pick-up geeft minimale slijtage vergeleken 

met een conventionele pick-up met 

gestuurde tanden. Dankzij de ongestuurde 

tanden zijn er geen bewegende delen die 

gesmeerd hoeven te worden. Het resultaat 

is een soepelere werking met minder 

vermogensvraag, laag geluidsniveau en een 

onderhoudsvrij systeem.

Tanden in V-vorm Gerangschikt 
De 2.10m brede pick-up met 

gegalvaniseerde schrapers biedt 

hoge capaciteit met snel en effi ciënt 

gewastransport. Zes tandbalken met een 

tandafstand van 55mm resulteren in hoge 

capaciteit en tegelijkertijd een snelle en 

effi ciënte doorstroom van gras naar de rotor. 

Dankzij een totaal van maar liefst 96 tanden, 

gerangschikt in een speciaal V-patroon, 

wordt elke stengel van zelfs het breedste 

zwad opgepakt. 

Het TwinMax invoersysteem gebruikt 

verspreide tanden op de pick-up, met daarbij 

een kortgewasrol die het gewas voorverdicht, 

om zo een gelijkmatige gewasstroom over 

de gehele breedte naar de rotor te brengen. 

Dit garandeert een consistente, uniforme 

stroom zonder piekbelastingen.

Ongestuurde Pick-Up 

De Voordelen
• 2.10m pick-up.

• 1.95m pick-up werkbreedte (DIN 11220).

• Zes tandrijen, elk voorzien van 16 tanden 

(totaal aantal van 96) en met 55mm 

afstand tussen de tanden.

• Pick-up tanden gemonteerd in V-vorm 

patroon voor snelle en efficiënte gras 

opname.

• Kortgewasrol voor het voorverdichten en 

een gelijkmatige gewasstroom richting de 

rotor.

De pendelende pick-up wielen zijn voorzien van 

grote luchtbanden. Dit resulteert in een accurate 

en schone gewasopname en ondersteuning van 

de pick-up.

De kortgewasrol zorgt voor het voorverdichten 

van het gras en helpt de gewasstroom te 

egaliseren. Dit zorgt voor een uniforme 

gewasstroom tot in de wagen, met een 

verminderd risico van blokkades en waardoor 

een hogere invoer snelheid mogelijk is.

• Pendelende pick-up wielen.

• Pick-up zonder curvebaan voor minimale 

slijtage en rustige werking.
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V-MAX Rotor voor Uitstekende 
Doorvoer

Het Rotex snijsysteem met 35 messen 

biedt de ultieme oplossing voor een korte 

snijlengte van 40mm. De 35 messen, 

gepositioneerd in één lijn, werken effi ciënt in 

combinatie met de 22m brede rotortanden, 

wat een accurate en precieze snijkwaliteit 

garandeert.

Elk individueel mes is veerbeveiligd tegen 

vreemde voorwerpen. Als een obstakel 

een mes raakt, zal het naar achteren 

bewegen zonder dat dit ten koste gaat van 

de snijkwaliteit. Het mes komt onmiddellijk 

terug in werkpositie zodra het obstakel is 

gepasseerd.

De combinatie van grote wielen en hydraulische 

knikdissel zorgt voor ruime toegang voor service 

van rotor en messen.

Precies en Schoon Snijden
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De messen zijn snel uit te nemen en te 

vervangen zonder gebruik te hoeven maken van 

gereedschap.

Elk mes is veerbeveiligd tegen vreemde 

voorwerpen. Het mes zal meteen terugkomen in 

werkpositie, zodra het obstakel is gepasseerd.

Elk van de negen rotor tandrijen bestaat uit 3 

geboute elementen. Elk segment kan individueel 

worden vervangen zonder de complete rotor te 

demonteren.

Rotor in V-vorm
De V-MAX rotor biedt een grote capaciteits-

invoer voor een maximale doorvoer onder 

alle omstandigheden. De speciale V-vorm 

van de rotor zorgt voor een gelijkmatige 

en snelle gewasdoorvoer over de 

gehele breedte van de rotor, waardoor 

piekbelastingen en vermogen wordt 

gereduceerd. De V-Max rotor maakt gebruik 

van de volledige capaciteit van de rotor 

waardoor continue al het materiaal goed 

wordt gesneden.

Robuuste Snij- en Invoerrotor
De Rotex 450 en 550 zijn voorzien van een 

hoge capaciteitsrotor voor maximale invoer 

onder alle omstandigheden. De bewezen en 

robuuste snij- en invoerrotor is 1.42m breed 

en ontworpen om de hoogste belastingen te 

verwerken. De V-Max rotor is aangedreven 

door een onderhoudsvrije tandwielkast met 

oliebad, die een storingsvrije werking van de 

800mm diameter grote rotor garandeert. De 

negen V-gevormde rotortanden zijn 22mm 

breed wat resulteert in een gelijkmatige 

en effi ciënte doorvoer van materiaal in de 

wagen.

V-MAX Rotor

De Voordelen 
• Hoge capaciteit V-Max invoer met 

800mm diameter rotor.

• Speciale rotor in V-vorm voor 

gelijkmatige en snelle gewasdoorvoer.

• Snijsysteem met 35 messen.

• Theoretische snijlengte van 40mm.

• Messen zijn eenvoudig te wisselen 

zonder gebruik van gereedschap.

• Individuele veerbeveiliging van de 

messen.

• Onderhoudsvrije tandwielkast in oliebad.
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Laden en Lossen

Robuuste bovenbouw 
Rotex 450 en 550 beschikken over een 

frame dat bestaat uit robuuste stalen 

rongen met C-profiel van 220x100x8mm 

(gesloten aan bovenzijde) en bovendien 

sterke schoren en verticale zijwanden. 

Deze verticale zijwanden verplaatsen het 

materiaal naar achter in de bak, wat een 

volledig gevulde wagen garandeert.

Geleideplaten
Aan de voorzijde in de wagen zijn gelei-

deplaten gemonteerd, zodat ophopen van 

gewas in dit deel wordt voorkomen. Ze 

zijn ontworpen om de verplaatsing van het 

gewas te optimaliseren over de gehele 

breedte en hoogte van de bak.

 

Bodemketting
De aandrijving van de hydraulische aan-

gedreven bodemketting bestaat uit vier 

sterke kettingen die de zwaarste ladingen 

kunnen lossen. De aandrijving is gemon-

teerd in het midden van de wagen, waar-

door de torsiekrachten op de as worden 

verdeeld naar beide kanten. De bodemket-

ting stopt automatisch wanneer de wagen 

vol is. Laad- en lossnelheid zijn variabel 

instelbaar en sensoren waarschuwen via 

de bedieningskast als de wagen vol is.

Bodemketting met tandwielkast centraal 

gemonteerd en verdelen van krachten naar beide 

zijden.
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Snel en Effi ciënt Lossen 
Dankzij de automatische losfunctie 

wordt het lossen zeer eenvoudig. De 

snelheid van de bodemketting is variabel 

verstelbaar zodat een gelijkmatige 

laag verdeeld wordt op de kuil. Via de 

bedieningskast is het mogelijk te kiezen 

tussen handmatige bediening of volledig 

automatisch lossen.

De Rotex 452 en 552 zijn uitgerust 

met twee forse loswalsen, welke zijn 

aangedreven via een onderhoudsvrije 

aandrijfas, om het materiaal te lossen 

in een uniforme en gelijkmatige laag, 

waardoor de nabewerking door shovel en/

of kuilverdeler wordt gereduceerd.

De sensor-gestuurde achterklep wordt 

hydraulisch bediend. De achterklep 

wordt mechanisch geblokkeerd en wordt 

gecontroleerd door twee sensoren die de 

positie weergeven op de bedieningskast. 

De openingshoek van de achterklep 

kan handmatig ingesteld worden voor 

een gelijkmatig losbeeld met de twee 

loswalsen.

De werklampen voorop de bak zorgen 

voor perfect zicht in de wagen tijdens 

werkzaamheden in het donker.

Sterke en rechte zijwanden zorgen voor een 

probleemloze verplaatsing van materiaal naar de 

achterzijde van de wagen.

De geleideplaten zorgen voor optimale verdeling 

van het gewas door de gehele bak.

Gemakkelijke toegang tot de laadruimte via de 

deur en ladder.

De Voordelen 
• Robuuste bovenbouw met rongen van 

sterke C-profielen.

• Aandrijving van de bodemketting is 

verdeeld en in het midden van de bak 

gepositioneerd.

• De bodemketting met 4 robuuste 

kettingen ontworpen voor de zwaarste 

materialen.

• Geleideplaten in de voorzijde voorkomen 

dat materiaal blijft vastzitten.

• De openingshoek van de achterklep kan 

handmatig ingesteld worden voor een 

gelijkmatig losbeeld.

• Rotex 452 en 552 met twee loswalsen 

met grote diameter.
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Gericht op Top Prestaties 

De Rotex 450 en 550 zijn standaard voorzien van 

een hydraulische knikdissel. 

Hydraulische Knikdissel 
De Rotex 450 en 550 hebben een ruime 

bodemvrijheid van meer dan 70cm met 

de pick-up opgeklapt. De hydraulische 

knikdissel maakt het mogelijk om met 

de trekker eenvoudig voorwaarts als 

achterwaarts de kuilbult op te rijden. 

De Rotex 450 en 550 zijn leverbaar 

met twee verschillende trekdissels. De 

opraapwagens hebben standaard een 

ondertrekhaak, waardoor er een betere 

gewichtsoverbrenging op de trekker 

ontstaat. De optionele bovenaanspanning 

zorgt voor een ruime bodemvrijheid bij 

hoge zwaden.
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Sterke Assen en Aandrijving
De sterke en stabiele tandemassen bieden 

een soepele werking en is ontworpen voor 

veilig en snel transport van het gewas 

naar de silo. De tandemas is geschikt voor 

een maximale belasting van maximaal 20 

ton (maximaal 16 ton voor Rotex 450). 

De wagen is standaard voorzien van 

hydraulische beremming met XXL 

banden 600/55 R 22.5. Optioneel is 

ook luchtberemming mogelijk. Dankzij 

de grote bandenmaten vermindert de 

bodemverdichting bij veldwerkzaamheden.

De Rotex 550 is standaard voorzien 

van meelopende besturing voor een 

uitstekende wendbaarheid, wanneer er 

te weinig ruimte is. Daarnaast voorkomt 

het schade aan de bodemstructuur en 

vermindert het de slijtage van de banden. 

De trekdissels zijn leverbaar met verschillende 

aankoppelingen…

De ondertrekhaak is standaard, de 

bovenaanspanning is optioneel. 

… of Scharmüller aankoppeling biedt de 

oplossing voor het aanpassen aan uw trekker. 

Meelopende besturing voor een uitstekende 

wendbaarheid. 

Grote 600/55 R22.5 banden zijn standaard op de 

Rotex 550.

Pneumatische beremming is optioneel leverbaar.
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Alles Onder Controle met 
ISOBUS Terminals

De Rotex 450 en 550 zijn volledig ISOBUS 

11783 compatibel. Dit betekent dat de 

machine rechtstreeks kan werken met een 

ISOBUS compatibel trekker zonder een 

aparte bedieningsterminal. Standaardisatie 

van bedieningen, gemakkelijkere 

koppelingen tussen trekkers en werktuigen 

met een lagere kostprijs van de machine 

zijn de voordelen van de ISO 11783 

standaardisatie voor u. 

Kverneland Group Mechatronics is koploper 

in het innoveren en produceren van ISOBUS 

standaarden. Steeds meer vooraanstaande 

trekker- en machinefabrikanten zijn 

verbonden aan de ISOBUS standaard en 

het aantal trekkers en machines met ISO 

certifi caat blijft toenemen.

Een groot deel van de nieuwe trekkers is 

momenteel nog niet volledig ISO compatibel, 

daarom kan de Rotex 450 en 550 worden 

voorzien van de Focus terminal, of met de 

IsoMatch Tellus terminal met touch screen 

en kleurenscherm.

ISOBUS - Get Connected
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Met de Focus heeft u controle over alle 

functies vanuit de cabine, zichtbaar op een 

groot en duidelijk digitaal display. Functies 

als het automatisch laden en lossen gaan via 

de Focus bedieningsterminal. 

De Focus Bedieningsterminal 
De werking van de Focus bedieningsterminal 

is erg logisch en gemakkelijk te leren met 

focus op functionaliteit en eenvoudige 

bediening. De Focus bedieningsterminal is 

een universele bediening die gebruikt kan 

worden voor alle andere werktuigen van 

Kverneland Group. 

De IsoMatch Tellus is een nieuwe, unieke 

terminal met twee beeldschermen. Het 31 

cm grote, eenvoudig te bedienen touch 

screen is ergonomisch in gebruik en 

ontworpen voor lange werkdagen. Dankzij 

het toenemende aantal functies die worden 

toegevoegd op werktuigen, zoals camera’s, 

kan de chauffeur de opraapwagen bedienen 

via het bovenste scherm en kan hij/zij 

zien het laadproces via de camera op het 

onderste scherm. Een andere mogelijkheid 

is om de opraapwagen via het bovenste 

scherm te bedienen en de trekker functies in 

het onderste scherm te laten zien.

De volgende functies zijn via de Focus en 

IsoMatch Tellus terminal te bedienen:

• De keuze tussen handmatig en 

automatisch laden.

• De keuze tussen handmatig en 

automatisch lossen.

• Gesneden en ongesneden lading teller per 

klant/veld.

• Service menu voor het instellen van 

persoonlijke specifi caties. 

IsoMatch Tellus 
Terminal

• Instellen van de bodemketting.

• Werklicht aan/uit.

• Pick-up omhoog/omlaag.

• Dissel omhoog/omlaag.

• Achterklep open/dicht.

• Messen in/uit.
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Hoge Doorvoersnelheid 
door Sterke Aandrijflijn

De kracht is gelijkmatig verdeeld over 

de Rotex 450-550 via een extra zware 

tandwielkast en aandrijfl ijn met dubbele 

groothoek-aftakas en is beveiligd met een 

nokkenkoppeling – met een koppel van 

1800Nm. Dit betekent meer vermogen en 

een betere overbrenging op de snijrotor. 

Effi ciënte Vermogensoverbrenging 
De Rotex 450 en 550 zijn voorzien van een 

aftakas aandrijfl ijn die effi ciënt omgaat met 

het vermogen, zelfs tot aan het uiteinde van 

de wagen. Samen met de onderhoudsvrije 

tandwielkasten zorgt dit voor een lage 

vermogensbehoefte. 

De tweedelig hydraulisch aangedreven 

bodemketting wordt door vier robuuste 

kettingen aangedreven en kan zelfs het 

zwaarste gewas verwerken. De snelheid is 

instelbaar vanuit de cabine tot een maximum 

van 14 meter per minuut. 
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Technische Gegevens

Type Rotex 450 Rotex 452 Rotex 550 Rotex 552

Afmetingen

Inhoud DIN 11741 (gemiddeld) (m3) 30.5 (45) 28.6 (45) 34.6 (55) 32.5 (55)

Pick-up / dissel 

Pick-up totale breedte / werkbreedte (m) 2.10 / 1.95 2.10 / 1.95 2.10 / 1.95 2.10 / 1.95

Tandrijen / tand ruimte (nr. /mm) 6 / 55 6 / 55 6 / 55 6 / 55

Dissel oplegdruk (kg) 2000 2000 2000 2000

Hydr. knikdissel met disselvering o o • •

Pickup / bodemvrijheid (mm) 300 / 700 300 / 700 300 / 700 300 / 700

Rotor / snij systeem 

Rotor breedte (tand tot tand / volledig) (m) 1.42 / 1.50 1.42 / 1.50 1.42 / 1.50 1.42 / 1.50

Rotor diameter (mm) 800 800 800 800

Aantal rotor tandrijen in (geschroefd) 9 9 9 9

Aantal messen 35 35 35 35

Snijlengte (mm) 40 40 40 40

Specifi caties

Dissel / optie onderaanspanning / bovenaanspanning

Doseerwalsen 2 2

Focus / IsoMatch Tellus bedieningsterminal o / o o / o o / o o / o 

Gewichten

Eigen gewicht (kg) 7100 7400 7700 8000

Max. te laden (kg) 8900 8600 12300 12000

Laadvermogen (kg 16000 16000 20000 20000

As gegevens

Tandem as met meelopende besturing o o • •

Banden (standaard) 550 / 60-22.5 550 / 60-22.5 600 / 55-22.5 600 / 55-22.5

Maximale snelheid (km/h) 40 40 40 40

Afmetingen

Lengte / breedte (m) 8.71 / 2.55 8.71 / 2.55 9.37 / 2.55 9.37 / 2.55

Hoogte (met standaard banden) (m) 3.90 3.90 3.97 3.97

Hoogte laadvloer (m) 1.57 1.57 1.64 1.64

Bakhoogte / lengte / breedte (m) 2.30 / 6.10 / 2.18 2.30 / 5.70 / 2.18 2.30 / 6.89 / 2.18 2.30 / 6.49 / 2.18

Benodigd vermogen (kW/pk) 89 (120) 89 (120) 111 (150) 111 (150)

Bodemketting / automatisch laadsysteem
4 kettingen, 10 mm, 
10 t breekbeveilig.

4 kettingen, 10 mm, 
10 t breekbeveilig.

4 kettingen, 10 mm, 
10 t breekbeveilig.

4 kettingen, 10 mm, 
10 t breekbeveilig.

* Minimum gevraagd gewicht van trekker    • = standaard   o = optie

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, specifi caties 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 specifi caties of elementen toe 
te voegen of te verwijderen. Om specifi eke 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
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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

www.vicon.nl


