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Uw dealer:

Werkbreedte

Rol type
Ring afmeting

4,5 m 5.40 m 6.30 m 7.30 m 8.20 m 9.50 m 10.20 m
Aantal spaken

Cambridge
510 mm

2.260 kg 2.690 kg 3.140 kg 3.840 kg 4.190 kg 5.180 kg 5.690 kg
8 spaaks

Cambridge
560 mm

2.540 kg 3.100 kg 3.710 kg 4.430 kg 4.700 kg 5.770 kg 6.220 kg
9 spaaks

Cambridge
620 mm

2.810 kg 3.240 kg 4.190 kg 4.780 kg 5.200 kg 6.350 kg 6.850 kg
10 spaaks

Sterring 450/500 mm 2.160 kg 2.610 kg 3.010 kg 3.760 kg 4.180 kg 5.230 kg 5.590 kg

Sterring 550/600 mm 2.570 kg 3.140 kg 3.870 kg 4.680 kg 5.120 kg 6.200 kg 6.640 kg

Werkbreedte

Rol type
Ring afmeting

4,5 m 5.40 m 6.30 m 7.30 m 8.20 m
Aantal spaken

Cambridge
510 mm

2.220 kg 2.650 kg 3.050 kg 3.650 kg 4.000 kg
8 spaaks

Cambridge
560 mm

2.500 kg 3.060 kg 3.520 kg 4.240 kg 4.510 kg
9 spaaks

Cambridge
620 mm

2.770 kg 3.200 kg 4.000 kg 4.390 kg 5.010 kg
10 spaaks

Sterring 450/500 mm 2.120 kg 2.570 kg 2.920 kg 3.570 kg 3.990 kg

Sterring 550/600 mm 2.530 kg 3.100 kg 3.680 kg 4.490 kg 4.930 kg

VIP-Roller NG

De Vip-Roller NG omarmt de HE-VA-technologie 
door het eenvoudige ontwerp.
Superieure prestaties, een lange levensduur 
en betrouwbaarheid zijn kenmerken van de  
Vip-Roller NG. 

Alle Tip- en Vip-Rollers zijn voorzien van een 60mm 
as die is gelagerd aan de buitenzijde van de elemen-
ten. Dit maakt de lagers makkelijk toegankelijk voor 
onderhoud. 
Daarnaast zijn alle machines met een werkbreedte 
van 8.2m en breder voorzien van extra ondersteu-
ning met lagers in het midden om te voorkomen dat 
assen gaan “doorhangen”. 

Hoge kwaliteit met oog voor detail 

TIP-ROLLER

VIP-ROLLER NG

•  Transport breedte van alle machines: 2,45 m.

•  Transport breedte van alle machines: 2,45 m.



De afbeelding links toont de druk verdeling 
onder het bodemprofiel. Met een rol zonder 
egalisatiebord werkt de druk op geploegd land 
direct door naar beneden.
Op de afbeelding is duidelijk te zien dat de ploeg
rug een ongelijke verdeling achterlaat, waar-
door er drukverschillen optreden over de gehele 
breedte. Dit ziet men terug gedurende het 
gehele groeiseizoen.

Een rol gebruiken met een egalisatiebord op ge-
ploegde grond biedt u de mogelijkheid om een 
gelijkmatig aangedrukt zaaibed klaar te leggen 
voor het zaaien. De afbeelding links laat het 
effect op de bodemstructuur zien. Het egalisa-
tiebord helpt de ruggen van het ploegen uit te 
vlakken waardoor de gaten worden opgevuld 
voor de rol. Het resulteerd in een vlakke onder-
grond die vervolgens gelijkmatig is aangedrukt.

Alle modellen Tip-roller hebben vijf draaipunten over de volledige werkbreedte. Elk element is centraal 
opgehangen en beweegt onafhankelijk van het hoofdframe, waardoor de rollen zich eenvoudig kunnen 
aanpassen aan de contouren van het land ongeacht hoe oneffen het land ook is.

Een van de belangrijkste kenmerken van de HE-VA Tip Roller is het SAT (Spring Active Transfersystem) 
systeem. In tegenstelling tot andere fabrikanten kan HE-VA het gewicht gelijkmatig verdelen over de volledige 
werkbreedte.

Rollen zonder HE-VA SAT systeem zijn geneigd de meeste druk uit te oefenen op het centrale (middelste) 
element. Deze rolsectie draagt het gewicht van de dissel, wielframe en hydrauliek evenals het eigen gewicht. 
Als dit gewicht niet gelijkmatig wordt verdeeld over alle 3 de secties ontstaat verschil in de bodemdruk. 

Standaard op elke Tip-roller:

EGALISATIEBORD     
Het verende egalisatiebord breekt kluiten en heeft een uitstekende  
egaliserende werking. De hoek van de egalisatieplaat kan hydrau-
lisch worden aangepast vanaf de trekkerstoel naar de gewenste 
stand.  Elk individuele tand is 10 mm x 80 mm en geeft een brede 
dekking met 150 mm brede geharde einde.

VERGRENDELING
De geveerde tanden kunnen afzonderlijk werken, maar het egali-
serend effect wordt verhoogd met de toevoeging van de optionele 
vergrendelingsstangen. Dit zorgt ervoor dat de individuele veren 
een beter egaliserend effect hebben over de volle breedte.
De tanden kunnen snel en gemakkelijk ingetrokken worden om 
bijvoorbeeld een zaaibed na te kunnen rollen.

EEN WINNENDE COMBINATIE
Welke combinatie van ringen en opties u ook kiest, de HE-VA Rol-
len geven u de mogelijkheid om de perfecte grondbewerking uit te 
voeren tegen lagere kosten.

Met een basisrolopstelling is er geen gewichtsoverdracht resulterend 
in een ongelijke gewichtsverdeling.

Met een basis afgeveerd gewicht transfer systeem met de scharnieren 
op één van beide einde van het centrale element. Gewicht wordt gelijk-
matig verdeeld over de elementen, maar wordt naar de uiterste einden 
van de rol verplaatst. 

Het HE-VA SAT-systeem is veerbelast en de buitenste rolsecties zijn 
bevestigd met centrale ophanging, het gewicht wordt gelijkmatig 
verdeeld over de volledige breedte van de rollen.

Ongeëvenaarde contourvolging voor een optimaal resultaat Egaliseer, maak een zaaibed en breek kluiten

Waarom een egalisatiebord:

FLEXIBILITEIT IS DE SLEUTEL TOT SUCCES

HE-VA Vip-roller NG en Tip-roller

Ring keuzes

HE-VA produceert al ruim 40 jaar landbouwrollen. Deze jarenlange ervaring en kennis in het ontwerpen 
en bouwen van landbouwrollen heeft er voor gezorgd dat HE-VA in staat is de beste rollen op de markt te 
kunnen leveren. De HE-VA Vip-roller NG kenmerkt zich door het eenvoudige ontwerp en de werking van de 
machine. De Vip-roller is leverbaar in verschillende werkbreedtes tussen de 4,50m en 8,20m en hebben een 
transportbreedte van 2,45m.

Elk model Tip-Roller van 4,50m tot 10,20m bevat veel slimme functies die ervoor zorgen dat de rollen een 
gelijkmatige druk overbrengen over de volledige werkbreedte. Door over te stappen op de HE-VA Tip-Roller 
kunt u in een handomdraai uw land zaaiklaar leggen.  In combinatie met een ruime keuze aan ringtypes is 
er een machine te specificeren voor elk type land en bewerking. 

CAMBRIDGE RING
De Cambridge-ring is een universele 
ring die bestaat uit afwisselend gewone 
en brekerringen. Deze ring consoli-
deert efficiënt stenen terwijl het ge-
bogen profiel zacht is voor ontkiemde 
planten. Deze bijzondere combinatie 
resulteert in een optimaal breek- en 
drukeffect. De grote beweeglijkheid 
van de breekring zorgt voor
een groot zelfreinigend
vermogen van de ringen.

STERRING
De sterring wordt vaak gekozen wanneer 
de rol wordt gebruikt voor zaaibedbereiding 
of graslandonderhoud. Bij gebruik op lichte 
grondsoorten laat de sterrol meer structuur 
achter met als gevolg minder slemp- en stuif-
gevoeligheid. Bij kleverige grondsoorten is 
de zelfreinigende werking van de ringen van 
groot belang. De sterring heeft
bovendien een groot drainerend
effect en bevordert de uitstoeling
van de grasmat. 

HE-VA-rollen zijn verkrijgbaar met verschillende ringtypes.
Allemaal zorgvuldig ontworpen om de hogere machinegewichten van 
tegenwoordig over te kunnen brengen met behoud van de beproefde

2 of 3 bevestigingsbeugels per sectie van het 
egalisatiebord zorgen voor een stevige ophanging.

ZONDER
egalisatiebord op 

geploegd land

MET
egalisatiebord op

geploegd land

Ongelijk aangedrukt 
Hoge druk

Te lage druk

Rol

Rol met egalisatiebord

Gelijk aangedrukt

kwaliteiten van traditionele ringtechniek. Het assortiment omvat nieuwe multi-spaaks ontwikkelingen die 
gecreëerd zijn om te voldoen aan de vraag van klanten.
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