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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. 
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• Transportbreedte 2.550 mm. 
• Werkbreedte rotors 3.200 mm. 
• Werkbreedte met rubberstroken smal 4.200 mm. 
• Werkbreedte met rubberstroken breedte 5.400 mm. 
• Eigen gewicht ± 2.000 kg. 
• Minimale olieopbrengst 80 liter/minuut bij 200 bar. 
• LET OP!!! Altijd een lekolie slang op de shovel monteren. 
 

 Types Beschrijving Prijs 
  KVH Inclusief Volvo of Werklust 

snelwisselhaken, excl. slangen vanaf 
de kuilverdeler naar de shovel 

 
 
€21.500,- 

 
 Opties Beschrijving Prijs 
  KVH2 Hydromotoren met 2 snelheden 

elektrisch bediend. Exclusief 
bediening 

 
 
€    900,- 

  KVH 8/3 8/3 stuurschuif voor op- en 
uitklappen van de rotors en flappen 
en schuiven van de flappen 

 
 
€ 1.000,- 

  KVHV Bij 1 DW extra ventiel om de rotors 
en extra functies met 1 DW 
stuurschuif te bedienen 

 
 
€    550,- 

  KVHR Radiografische afstandsbediening €    750,- 
 
Verdere opties in overleg. 
Voor meer informatie, zie www.kempmachines.nl  
 

  

http://www.kempmachines.nl/

