
▪ CSKS 800

Voor een simpele maar doeltreffende scheiding van 

stenen en kluiten heeft AVR de CSKS 800 in het 

gamma. De CSKS 800 heeft een lage aanschafprijs en 

bespaart u heel wat werk. Het grote verschil met de 

CSKS 1600-2000 is dat de CSKS 800 uitgevoerd is met 

een enkele rol.

Kies uit twee systemen:

▪ CSKS 1600 & CSKS 2000

De AVR CSKS 1600-2000 zijn voorzien van dubbele 

scheidingsrollen en zeefbanden voor extra reiniging. 

De machine is in verschillende breedtes leverbaar en 

u kunt kiezen uit diverse opties zoals afvoerbanden.

CSKS -  
Stenen- en kluitenscheider

Met de AVR CSKS reinigt u uw oogst zeer 
efficiënt. Stenen en kluiten worden in een 
handomdraai mechanisch verwijderd. 
Dit bespaart u heel wat handenarbeid!

▪ Werking

De machines werken door middel van speciale 

scheidingsrollen die de aardappelen scheiden van 

stenen en kluiten. Het aangevoerde product 

(inclusief stenen en kluiten) komt op een roterende 

rol terecht. Aardappels springen dankzij hun 

veerkracht over de instelbare scheidingsplaat, 

terwijl kluiten en stenen voor de scheidingsplaat 

vallen met een schoon product als resultaat.

▪ 80 tot 95% eliminatie

Het AVR systeem voor mechanische scheiding van 

stenen en kluiten levert effectief resultaat. Bij 

optimale condities bereikt u eliminatiepercentages 

tot 80% en indien u voor de machine met dubbele 

rollen kiest haalt u zelfs 95%. Het systeem garandeert 

u een efficiënte reiniging van uw oogst. 



AVR bvba, met hoofdzetel in Roeselare, is producent van een volledig gamma 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 in meer dan 40 

landen en verwezenlijkte in 2016 een omzet van 52 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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Various models:  
CSKS 800, CSKS 1600 & 2000

Blijf op de hoogte:

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

Vraag meer info, wij staan u graag te woord:

Optimaal resultaat
    Gepatenteerde scheidingsrollen.
    Scheidingsrollen zijn verstelbaar.
    Centrale aanvoer d.m.v. beklede spijlen-zeefketting.

Robuuste 
constructie

    Robuust, zelfdragend frame.
    Gestaalstraalde machineonderdelen met 2-componenten
    poly-urethaan lak voor verhoogde duurzaamheid.

Praktisch in gebruik
    Standaard beschikbaar met rolbreedte van 0,80, 1,60 en 2,00 m
    Voorzien van individueel aangedreven (dwars)afvoerbanden.
    Elektrische bediening voor rollen in combinatie met toevoerbanden.

CSKS Type 800 1600 2000

Rolbreedte 0,80 m 1,60 m 2,00 m

Productdwarsafvoerband n.v.t. 3,00 x 0,60 m 3,00 x 0,60 m

Gronddwarsafvoerband n.v.t. 3,00 x 0,40 m 3,00 x 0,40 m

Gewicht +/- 600 kg +/- 1.500 kg +/- 1.700 kg

Ton/uur ca. 8 t/hr ca. 18 t/hr 22 t/hr


