
Spirit 9200 VW  
2-rijige verstekbunkerrooier 
met Varioweb



Varioweb, reiniging op maat

Bij de jongste telg van de succesvolle 
Spirit-familie, de Spirit 9200 Vario-
web, past AVR zijn gepatenteerde 
Varioweb-reinigingsmodule in een 
getrokken 2-rijige machine toe. 
Flexibele reiniging verzekerd!

Een lange dwarsegelband brengt de productstroom naar de leestafel waar twee 

personen een laatste inspectie kunnen uitvoeren.

▪	Varioweb reinigingsmodule,  

klaar voor alle rooiomstandigheden

Het Varioweb is samengesteld uit een 

combinatie van egelband en axiaalrollen. 

Uniek is dat u vanuit de trekker zelf traploos 

kan instellen in welke mate de productstroom 

over de axiaalrollen gaat: de axiaalrollen 

kunnen 100% ingezet worden indien veel 

reiniging vereist is of ze kunnen juist helemaal 

uit de aardappelstroom gehaald indien 

nauwelijks reiniging nodig is. Dit gebeurt 

door het vooruit of achteruit brengen van 

de egelband.

▪	KEEN & GREEN:
Het Varioweb is aanpasbaar aan de rooiom-
standigheden zoals nat of droog en lichte of 
zware grond. 





Intuïtieve en ergonomische bediening

▪	Bediening

De meest gebruikte functies kan u bedienen 

met de nieuwe joystick. Op het fraaie 

touchscreen kan u alle machinefuncties 

instellen en ze zijn vlot te herkennen 

dankzij duidelijke iconen. De positie van 

de iconen op het scherm kan u zelf 

instellen zodat ze optimaal bruikbaar zijn. 

Doordat alles hydraulisch aangedreven 

wordt, is een automatische stand 

mogelijk, wat u rust en comfort geeft 

tijdens het rooien.

Functies joystick: rooibek op/
neer, automatische functies 
aan/uit, vlakstelling, bunker 
leegdraaien (2 snelheden), 
stuurwielen, disselbesturing, 
driehoeksschudder sneller/
trager, bunker op/neer, helling 
egelbanden.
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De Spirit 9200 VW combineert state-of-
the-art technologie met inventieve 
scheidings- en reinigingstechnologie.  
Dit resulteert in een optimale oogst, 
kwaliteit en hoge capaciteit.

▪	Volg de aardappelstroom

  1. Graafmat : 1650 mm breed, aangedreven met PUR-aandrijfwielen 

(steekafhankelijk)

  2. Eerste Zeefmat : 1650 mm breed, universele aandrijving,  

met driehoeksschudder

  3. Lange Graafmat : i.p.v. 1-2 kan één lange rooimat gemonteerd 

worden, uitwisselbaar met 1-2

  4. Tweede Zeefmat : onder loofmat, universele aandrijving

  5. Mazenloofmat : voor aardappelvriendelijke loofscheiding

  6. Varioweb-bandje : zeefmat voor transport naar egelband.  

Bij verschuiven egelband kan deze band onder 2e zeefmat 

‘weggeduwd' worden

  7. Egelband : 1500 mm breed

  8. Axiaalrollenset : 18 rollen, lengte 825 mm  

(keuze in Ø 76 of 82 mm)

  9. Dwarsegelband : 700 mm

10. Leestafel : 900 mm breed



Non-stop rooien in optima forma

▪	Win tijd, kies voor een AVR rijdend lossen bunker!

Met een WB bunker kan u al rijdend lossen zodat u kan blijven rooien. Dit levert u een enorme capaciteitsverhoging op.  

Drie knikken in de elevator zorgen ervoor dat deze tot diep in de kippers kan zakken. De elevatorband zorgt voor een extra na-reiniging.

▪	KEEN & GREEN:
Bunkerbodem en elevatormat zijn afzonder-
lijk aangedreven. Als u stopt met lossen, legt 
u de bunkerbodem stil en draait u de elevator-
band leeg. Ondertussen rooit u gewoon verder.



▪	Ook de banden werken mee

De Spirit 9200 VW wordt standaard uitgerust met 850/50-30.5 

banden. Dit leidt tot minimale bodemverdichting en een licht te 

trekken machine. Optioneel is links een dubbelluchtwiel mogelijk 

om zo efficiënt mogelijk open te rooien (enkel voor 75 cm rijenafstand 

i.v.m. breedte op de weg, en zonder wielaandrijving). Voor minder 

dragende bodems zijn ook radiaalbanden en hydrostatische 

wielaandrijving mogelijk.

Technische specificaties
Afm. (l x b x h)  11,47 x 3,30 x 4,00 m 
Rijenafstand  75 - 90 cm 
Bunkercapaciteit ca.  8 ton 
Gewicht  10.800 kg 
Maximale loshoogte  4,20 m 
Benodigd vermogen ca.  102 kW/ 140 pk

Enkele opties op de Spirit 9200 VW:
▪	Dubbelluchtband links (14.9 R 38)
▪	Lange rooimat ipv graafmat + korte zeefmat
▪	Universele schaarhouder met steenbeveiliging
▪	Extra snijschijf rechts buiten
▪	Maximale bunkervulling (rubberflap)
▪	Valbreker (kistenvulling) (hydr./mech.)
▪	Automatische vlakstelling
▪	Elektro-hydraulische drukontlasting diabolo
▪	Automatische knik in leestafel
▪	Camera's
▪	Uienopraapset
▪	Wortelset met torpedo's
▪	Automatisch doorschuiven van de bunkerbodem
▪	Halve diabolo's voor beddenteelt
▪	Hectareteller
▪	WB bunker
▪	Radiaal banden
▪	Hydrostatische wielaandrijving, met wielen 850/50 R30.5. 

Niet met dubbellucht

Standaard op de Spirit 9200 VW:
▪	Aftakas 1.000 tpm
▪	Volledig hydraulisch aangedreven machine
▪	Eigen hydraulisch systeem met 3 pompen
▪	Bandenmaat: links & rechts 850/50-30.5 
▪	Hydraulische gestuurde en geremde as (+/- 24°) met 

auto-reset
▪	Hydraulische vlakstelling
▪	Automatische rijenvolging (disselsturing)
▪	Schommelende rooibek
▪	4 getrokken, veerbelaste schijven
▪	2 getrokken kunststof diabolorollen
▪	2 grote loofintrekrollen (400 mm)
▪	Controle tegendruk op rooibek met accumulator
▪	Graafmat met PUR-aandrijving
▪	Hydraulisch aangedreven driehoeksschudder  

(variabel vanuit cabine)
▪	Varioweb: combinatie egelband / axiaalrollenset (18 rollen)
▪	Egelband verschuifbaar (bypass axiaalrollen) vanuit trekker
▪	Leestafel van 900 mm breed
▪	Platform voor twee personen, met bedienkast
▪	Besturing via CAN Bus systeem met joystick en touchscreen 

in trekker
▪	Ruime 8-tons bunker met dubbele bunkerheffing



 AVR bvba, met hoofdzetel in Roeselare, is producent van een volledig gamma hoogtechnologische 

machines voor de aardappelteelt (en andere bol- en knolgewassen). Dit gaat van pootbedbereiding, poten en 

aanaarden tot klappen, rooien en inschuren. Onze missie is zorgen dat u met minder input, méér verkoopbaar 

product in de schuur krijgt. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen, investeren we o.a. in een uitgebreid 

dealernetwerk en een sterke Service-afdeling. AVR telt internationaal ongeveer 130 medewerkers, heeft een 

netwerk van 105 dealers en realiseerde in 2014 een omzet van 48 miljoen euro.

▪	KEEN
AVR blijft innoveren en ontwerpt graag uitgekiende, doordachte machines die uw werk vergemakkelijken en 
uw opbrengst maximaliseren.

▪	GREEN
Onze machines hebben niet alleen een herkenbare groene kleur, ze zijn ook duurzaam in meerdere opzichten. 
Het zijn degelijke machines met een lange levensduur en een laag brandstofverbruik. Op die manier verdient u 
uw investering snel terug.
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Blijf op de hoogte:

Ons KEEN & GREEN kwaliteitslabel geeft aan dat 
onze machines boordevol techniek zitten die 
duurzaamheid en werkgemak bevorderen.


