
 
 

(KVVW) Kuilverdeel / Verdichtingswals 
Door de steeds toenemende capaciteit bij het gras inkuilen vraagt dit 
ook een steeds grotere capaciteit op de kuil. Om dan toch een goede 
verdichting te verkrijgen worden er verdichtingswalsen gebruikt die 
het gras door de hoge piekbelasting verdichten. 
Wij hebben deze machine gecombineerd met een 
trommelverdeler door de trommels aan te drijven om te verdelen en 
weer los te koppelen om te verdichten. Ook hebben we een grote 
diameter van de trommel gekozen zodat het gras ook bij een grote 
bult er niet te snel overheen gaat. 
De machine is te zwenken om het gras naar de zijkant te verdelen, 
maar er kan zo ook bij teveel gras langs de kant, van de kant af 
worden verdeeld. 
 
De Kuilverdeel / verdichtingswals geeft: 
• Grote capaciteit door de grote trommels. 
• Naar achteren en naar de zijkant verdelen, door het zwenken is dat 

te sturen. 
• Omdat de kuilverdeel/verdichtingswals achterop zit gaat deze bij 

het verdichten niet de trekker sturen. 
• Door achterop montage bij een blinde kuil hoeft te de trekker niet 

te worden omgedraaid om te verdichten. 
• Geen fronthef nodig. 
• Standaard frontgewicht kan behouden blijven. 
• Ook leverbaar voor montage aan de shovel. 
• Als optie; side-shift zodat de zijkanten ook goed verdicht kunnen 

worden. 
• Diameter trommels 140 of 160 cm. 
• De trommels zijn navulbaar met 900 liter. 



• De tandwielkast is in het frame gebouwd dus wordt alleen gebruikt 
om aan te drijven; dus geen torsie krachten van de trommels over de 
tandwielkast. 

• Zware robuuste machine, gemaakt voor de loonwerker. 
• Aandrijving is gelijk  over belastingsbeveiliging. 
• Werkbreedte – 290 cm 
• Transportbreedte – 300 cm 
• Gewicht (niet schuifbaar) – 2500 KG 
• Gewicht (side shift) – 2700 KG 
• Benodigde olieopbrengst – 30 liter – 200 bar. 
• Bij hydraulische aandrijving – 100 liter – 200 bar. 
• Gewicht:  1400 mm – 2500 kg. 

1600 mm – 2800 kg.  
 

Prijs incl. Driepunt CAT 3: 
• Standaard 1400 mm €    15.500,- 

€    17.500,- • Standaard 1600 mm 

 

 
Voor aanbouwdelen zie: 
http://www.kempmachines.com/prijslijst/prijslijst-aanbouwdelen/ 
  
  

Optie: 

• Side shift 400 L/R €       2.500,-
Op aanvraag • Hydraulische aandrijving (shovel) 

http://www.kempmachines.com/prijslijst/prijslijst-aanbouwdelen/

