
Lees meer over de Vicon FastBale:

• De unieke non-stop perswikkelcombi-
natie

• De voordelen van foliebinding!
• Fikse tijdsbesparing per baal
• Ingebouwde balenkantelaar
• Roadshow voor genodigden

• En nog veel meer over de FastBale

Klik hier en zet de FastBale in werking

Denk anders. Denk 8 ha. per uur

https://www.youtube.com/watch?v=KFLqE7bhBpU 


DE "NON-STOP" DROOM KOMT UIT

Non-Stop persen is een droom voor elke chauf-
feur die met de FastBale werkelijkheid wordt!

"De FastBale zorgt voor 
  minder stress en vermoeidheid"

✔ Verhoogde capaciteit (besparing van 20-25 
seconden per baal met folie binding) 

✔ Twee vaste perskamers maakt non-stop per-
sen mogelijk

✔ Compacte afmetingen (uitstekende toegang tot 
elk perceel)

✔ Simpele doorvoer en hoge wikkelsnelheid

✔ Volledige automatische bediening

✔ Bespaar honderden keren stoppen per dag

FOLIEBINDING,  NON-STOP MET 
FASTBALE

Foliebinding levert een aantal belangrijke voorde-
len op. Deze voordelen zijn voor u direct terug te 
zien in de kwaliteit van de balen en in het ge-
bruikscomfort van de bestuurder.

✔ Verbeterd fermentatieproces, waardoor min-
der bederf en schimmel voor komt

✔ Verbeterde silagekwaliteit door meer compres-
siekracht

✔ Toegenomen efficiëntie in het veld, verhoogde 
output

✔ Gemakkelijker transporteren en stapelen, want 
de balen zijn sterk en robuust

✔ Efficiënt afvalbeheer (geen scheiding van net 
en folie nodig)

✔ Eenvoudige technologie

✔ Volledige controle vanaf de tractorstoel 

Denk anders
Denk 8 ha. per uur

Geïntegreerde balenkantelaar 

De balenkantelaar is geïntegreerd in de wikke-
laar en kan eenvoudig worden uitgeschakeld 
naar jouw wens.

Zonder gebruik van gereedschap
Binnen enkele seconden is de kantelaar in- of 

uitgeschakeld, zonder gebruik van enig gereed-
schap. 

Kantelaar werkt ook zonder stoppen!
Dit innovatieve concept past perfect bij de Fast-
Bale, want de kantelaar werkt gewoon tijdens 
het rijden. Ook hier blijft het non-stop principe 
dus gewoon van kracht.



De FastBale bestaat uit twee perskamers, een vol-
ledige perskamer en een voorkamer die ongeveer 
2/3 grootte heeft van de hoofd perskamer. 
Het persen start in de hoofdperskamer. Op het 
moment dat de baal gevormd is kan het 
net/folie rondom de baal worden geplaatst.  
 

Normaal gesproken dient de chauffeur te stoppen, 
maar nu gaat het persen gewoon door, omdat de 
grasinvoer overgaat naar de eerste voorkamer. 
Dit bespaart honderden keren stoppen per dag 
en daardoor vele seconden per baal en stress 
en vermoeidheid bij de chauffeur gedurende de 
werkdag.

1. De baal wordt afgeperst in de 
hoofdperskamer, zoals bij een 
conventionele pers. Dit duurt net 
zo lang totdat de baaldichtheid 
bereikt is.

2. Als de baal in de hoofpers-
kamer klaar is, wordt de ge-
wasinvoer naar de eerste kamer 
gestuurd en begint de net- of 
foliebinding.

3. De achterklep gaat open en 
de baal rolt middels de zwaar-
tekracht rechtstreeks op de 
wikkelaar.

4. De wikkelaar wordt in 
werkstand gebracht en de baal 
wordt gewikkeld.

5. Ondertussen gaat de ge-
wasinvoer door en wordt de 
eerste perskamer gevuld totdat 
de baaldruk is bereikt.

6. De gewasinvoer en de baal 
worden naar de eerste hoofd-
perskamer verplaatst.

☑NOOIT MEER STOPPEN! HOE WERKT HET?

Deze krachtpatser moet je zelf een keer in het 
echt gezien hebben. Met eigen ogen zien hoe het 
werkt, hoe comfortabel deze perswikkelcombina-
tie is. Zelf beoordelen hoe uniek de Vicon FastBale 
is!

"Verzoek om een demonstatie bij onze dealers of 
via onze website www.vicon.nl/demo" 

Wil demonstreren onze FastBale graag, wanneer  
jij een
• loonwerker bent die minstens 4.000 balen 

perst en wikkelt of zelfs nog meer

• veehouder bent die een perswikkelcombi-
natie in eigen beheer heeft en zich nu of op 
middellange termijn oriënteert op een nieuwe 
machine. 

• Een loonwerker|veehouder bent die ook graag 
enorme besparingen willen doorvoeren, effici-
ent en comfortabel wil werken.

Verzoek dan om een uitnodiging!

☑VICON FASTBALE DEMONSTRATIE

https://analytics.clickdimensions.com/kvernelandgroupcom-amk2t/pages/k4bnixofeeurjgbqvrssmw.html?PageId=8b67802b8513eb119126005056bb1233


☑BESPAAR 20 - 25 SEC. PER BAAL

Ik kwam onlangs van de conventionele perswikkel-
combinatie en ging direct over op de FastBale om 
ronde balen te gaan persen, Dan merk je pas echt 
hoe groot het verschil is!

De nieuwe manier van balenpersen
Vanuit de conventionele pers ben je gewend 
handelingen te verrichten. Nu rijd je het perceel in, 
schakelt de aftakas in, geeft de terminal vrij, laat 
de pick-up zakken en je kunt gaan persen, aldus-
Jelle van Minnen (productspecialist Vicon). Alleen 
al bij het opstarten van de pers bespaar je tijd. Je 
kunt in de trekker blijven zitten. Je hoeft er zelfs  
niet meer af om de loopwielen aan de pick-up te 
monteren.  En in transport blijft de machine bin-
nen de drie meter,  zelfs met de optionele brede 
710 banden. 

Alleen nog op zwad en terminal letten
Wanneer de FastBale op het volautomatisch 
programma staat, hoef je tijdens het persen alleen 
nog maar op het zwad te letten en een blik te 
werpen op je terminal. Dit geeft zoveel rust voor 
de chauffeur. Dankzij de dubbele perskamer is 
stoppen bij net- of foliebinding en uitwerpen van 
de baal verleden tijd. Dit scheelt bij iedere baal  
een rem- en koppelbeweging. Dit komt neer op 
ongeveer 20 à 25 seconden per baal. Dit is aan-
zienlijk minder belastend voor de chauffeur (denk 
aan heup-, knie- en rug slijtage) 

Langere levensduur van de trekker
Tevens heeft de trekker minder te verduren door 
bij iedere baal te moeten koppelen en remmen 
(denk aan koppeling slijtage, remslijtage, brand-
stofverbruik, slijtage van aankoppelinrichting). 
Verder is er door het niet remmen en optrekken in 
combinatie met de enkelassige en brede banden 
veel minder insporing en schade aan de zoden. Dit 
brengt minder verlies met zich mee bij de volgende 
snede. 

“FastBale is de enige non-stop perswikkel- 
   combinatie ter wereld!”

Jelle van Minnen
Productspecialist Vicon

Gebruikerservaring



☑ONTWIKKELINGEN IN BALENPERSEN

Balenpersen wordt al jaren gedaan en neemt 
in populariteit toe. Maar waarom? Belangrijkste 
redenen zijn:

✔Een toenemende vraag naar snijkwaliteit 
✔Behoud van voederwaarden  

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in (ronde) 
balen persen?
De belangrijkste ontwikkeling is natuurlijk het Non-
Stop persen en wikkelen. Dit is mogelijk met de 
unieke Vicon FastBale. De enige machine wereld-
wijd die Non-Stop kan persen en wikkelen. Resul-
taat van Non-Stop persen is een enorme capaciteit 
en veel bedieningsgemak.
Een andere ontwikkeling is het gebruik van folie in 
plaats van net. Met de FastBale is er de mogelijk-
heid tot zowel foliebinding als netbinding.

Bekijk de video hoe eenvoudig het is om netrollen 
te wisselen.

De bewezen techniek van foliebinding
Foliebinding is een bewezen techniek die steeds 
meer  wordt toegepast. Het bevordert de compres-
siekracht op de baal, waardoor het fermentatie-
proces verbeterd wordt. Wat een verminderd risico 
op bederf vormt en schimmelgroei op de ronde 
kant van de baal sterk verminderd. Daarnaast 
levert foliebinding een sterke en robuuste baal op 
die minder gevoelig is voor transport en stapelen.

Extra voordeel FastBale met foliebinding
Waar andere merken bij het switchen van netbin-
ding naar foliebinding hun stilstandtijd verlengen 
met 5 tot 10 seconden per baal voor het binden 
met folie (4 lagen) en het afwerpen van de baal, 
gebeurd dit met de FastBale niet.
Bij de FastBale gaat dit allemaal 
on-the-go, waardoor de stilstand tot 
een minimum beperkt wordt.

Bekijk de video en krijg handige tips 
over de DropFloor en het  snijsys-
teem.
 Feit
✔ Non-stop persen bespaart 20 - 
25 seconden per geperste baal

✔ 300 balen x 20 seconden is een 
besparing van  meer dan 1,5 uur

https://youtu.be/XvDRKk2RWUE
https://youtu.be/MA9Njk7izKU


Deze whitepaper over de Vicon FastBale  wordt gepubliceerd door Kverneland Group Benelux. Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit de publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden 
overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, fotografisch, door middel van een opname of 
anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Dommel 38-40, 8253 PL Dronten, Nederland 
Tel:   +31 321 387 100 | benelux.sales@kvernelandgroup.com

Min. benodigd vermogen 150 pk

Werkbreedte van de pick-up 2.20 m

Invoersysteem Rotor 800 mm | 25 messen , groepenschakeling 
6|12|13|25

Aantal rollen 17 hoofdperskamers, 14 voor-perskamers (11 + 3 
rollen gecombineerd)

Perskamer afmetingen 1.23 m breed x diameter 1.25 m

Lengte 5.65 m

Gewicht 7.500 kg

Banden 600|55-26.5 standaard | optioneel 710/50-26.5

Foliebinding Optioneel

TECHNISCHE GEGEVENS FASTBALE

Weten wat de ervaringen zijn 
van het Nederlandse loonbedrijf 
Oude Lashof met de FastBale?

Klik dan nu hier of op de foto 
van de FastBale!

Bezoek de Vicon FastBale roadshow. 
Meer info over de roadshow op pagina 3

https://youtu.be/UyLxrdw0y-I
https://youtu.be/UyLxrdw0y-I
https://analytics.clickdimensions.com/kvernelandgroupcom-amk2t/pages/k4bnixofeeurjgbqvrssmw.html?PageId=8b67802b8513eb119126005056bb1233

