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(KVH) Kuilverdeler hydraulisch 
Doordat de capaciteit van de hakselaars en opraapwagens steeds 
groter wordt is het steeds belangrijker dat er op de graskuil voldoende 
capaciteit aanwezig is om het gras egaal en snel te verdelen, om 
voldoende tijd over te houden om vast te rijden. Om deze reden heeft 
Kemp Machines een kuilverdeler op de markt gebracht voor op een 
shovel, waarbij een hoog eigen gewicht combineert met snel verdelen. 
• Zwaar uitgevoerd frame met een grasvork zonder bewegende delen, 

zodat er met een grote shovel ook de maximale capaciteit uit de 
grasvork gehaald kan worden. 

• De rotors van de verdeler zijn opklapbaar tussen de grasvork en de 
aanlasdelen van de shovel. 

• Hierdoor kan de werkbreedte van de rotors breder gemaakt worden 
en kan de transportbreedte beperkt blijven, breed op de kuil en smal 
op de weg. 

• De rotors zijn iets schuin geplaatst zodat er aan de buitenzijden meer 
gras komt, waardoor de rijkuil makkelijker is op te zetten en de 
zijkant beter aangereden kunnen worden. 

• Volledig hydraulische aandrijving waardoor de olieopbrengst van de 
shovel optimaal kan worden benut. 

• Rubberflappen opklapbaar voor gebruik in sleufsilo. 
• Tanden Ø 50 mm werklengte 800 mm. 
• Optie: hydromotoren met 2 snelheden. 



51 
 

 
 
 
 
 

(KVH) Kuilverdeler hydraulisch 
Doordat de capaciteit van de hakselaars en opraapwagens steeds 
groter wordt is het steeds belangrijker dat er op de graskuil voldoende 
capaciteit aanwezig is om het gras egaal en snel te verdelen, om 
voldoende tijd over te houden om vast te rijden. Om deze reden heeft 
Kemp Machines een kuilverdeler op de markt gebracht voor op een 
shovel, waarbij een hoog eigen gewicht combineert met snel verdelen. 
• Zwaar uitgevoerd frame met een grasvork zonder bewegende delen, 

zodat er met een grote shovel ook de maximale capaciteit uit de 
grasvork gehaald kan worden. 

• De rotors van de verdeler zijn opklapbaar tussen de grasvork en de 
aanlasdelen van de shovel. 

• Hierdoor kan de werkbreedte van de rotors breder gemaakt worden 
en kan de transportbreedte beperkt blijven, breed op de kuil en smal 
op de weg. 

• De rotors zijn iets schuin geplaatst zodat er aan de buitenzijden meer 
gras komt, waardoor de rijkuil makkelijker is op te zetten en de 
zijkant beter aangereden kunnen worden. 

• Volledig hydraulische aandrijving waardoor de olieopbrengst van de 
shovel optimaal kan worden benut. 

• Rubberflappen opklapbaar voor gebruik in sleufsilo. 
• Tanden Ø 50 mm werklengte 800 mm. 
• Optie: hydromotoren met 2 snelheden. 


	(NL) 2021 Kemp Prijslijst nieuw 50
	(NL) 2021 Kemp Prijslijst nieuw 51



