
Profiline & 
Premium Integral
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Minimale bodemdruk, 
maximale capaciteit
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Tanks
met oog voor de 
toekomst

Als loonwerker en veehouder wil je werken met een gebruiks

vriendelijke tank die altijd presteert. Onder alle omstandigheden. 

Minimale bodemdruk, maximale capaciteit is daarbij een 

voorwaarde.

Veenhuis is koploper in efficiënte mestaanwending en nutriënten 

management, om optimale gewasgroei te garanderen. Wij geloven 

in de kringloop van natuurlijke mest. Draag bij aan het voeden van de 

bodem, plant, dier en mens. Vandaag én morgen.
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Pioniers 
in efficiënte  
mest aanwending

Al sinds de jaren ’60 is Veenhuis pionier in efficiënte 

mestaanwending

Vanaf de jaren ’60 is Veenhuis actief in duurzame bemesting. In die 

periode werd mest vooral gezien als een afvalproduct wat op een 

milieuvriendelijke manier op het land moest worden gebracht.

Dierlijke mest is allesbehalve een afvalproduct en Veenhuis realiseert 

de meest optimale benutting van nutriënten uit deze mest. Daarom 

ontwikkelen, ontwerpen en produceren wij systemen en producten 

die de landbouw maximaal laat profiteren van organische mest. 

Een essentiële voedingsstof voor een gezond bodemleven. 
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Duurzame 
landbouw 
met optimaal 
rendement

Veenhuis draagt met de bemestingstanks en bemesters bij aan 

verduurzaming van de landbouw en het sluiten van een efficiënte 

bodemplantdier kringloop. Doordat de nutriënten uit de dierlijke 

mest maximaal beschikbaar zijn voor het gewas wordt een optimale 

opbrengst gerealiseerd met minimale input van kunstmest. 

Ook de kwaliteit van het gewas is beter, doordat de mest in de 

grond wordt gebracht versmeert het gewas niet. Daarnaast 

is het verbrandingsrisico minimaal, met name bij warm en 

droog weer. Draag bij aan de verduurzaming van het land en de 

mineralenkringloop met een Veenhuis tank.
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Geschikt 
voor iedere gebruiker

Het Veenhuis mesttank concept staat bekend om de vele 

mogelijkheden. Als loonwerker wordt een hoge mate van 

aanpassingsvermogen verwacht, daar bewegen onze tanks in mee.

De Veenhuis mesttanks zijn altijd voorzien van de garantie dat 

bodemdruk geminimaliseerd wordt in combinatie met de hoogst 

haalbare capaciteit. Daarnaast zorgen minimale onderhoudskosten 

voor een duurzaam gebruiksleven. 

Door optimaal bedieningscomfort is de tank voor de chauffeur 

eenvoudig te bedienen en kan hij maximaal presteren. De tank vult 

en lost snel, waardoor er in een kort tijdsbestek veel mest uitgereden 

kan worden. Dát is hoe de Veenhuis tank de loonwerker 

ondersteunt!
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De juiste pomp
voor iedere toepassing

Met de verschillende pompsystemen heeft Veenhuis voor iedere 

toepassing de juiste techniek in huis. Alle pomptechnieken zijn erop 

gericht om een maximale capaciteit te halen met een minimale 

vermogensinput. 

Waar de vacuümpompen bekend staan om de lage 

onderhoudskosten en maximale capaciteit in combinatie met een 

centrifugaalpomp, kenmerken de verdringerpompen zich door een 

constant hoge zuigcapaciteit. Naast de excentrische wormpomp 

wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van de Vogelsang 

draaizuigerpomp. 

Maximale loscapaciteit wordt behaald met de centrifugaaltechniek 

op de Premium Integral tanks. Met een mogelijke output tot 

14.000 liter per minuut is deze pomptechniek uiterst geschikt voor 

bemesters met grote werkbreedtes. Zo is er altijd een pomp die 

past bij jouw toepassing. 
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Optimale 
gewasgroei
door bemesting  
op maat

Eenvoudig en precies de juiste hoeveelheid mest op de juiste plaats 

aanbrengen is mogelijk met het automatische doseersysteem. In de 

terminal wordt de gewenste dosering ingegeven en de rest regelt de 

tank. Hierdoor wordt exact bemest terwijl de chauffeur zich focust 

op het rijden. 

De verschillende pompsystemen kennen ook verschillende 

doseersystemen. Bij de verdringertechnologie wordt gewerkt met 

de Veenhuis FlowControl automatische toerentalregeling van de 

pomp waardoor de dosering aan de behoefte wordt aangepast. 

Bij de vacuümtanks wordt de mestflow gemeten met de Veenhuis 

AutoFlow en aan de hand daarvan wordt een kogelkraan bijgesteld 

om de juiste dosering te realiseren. Zo brengt de Veenhuis tank 

altijd de juiste hoeveelheid mest op de juiste plaats.
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Volledig 
én snel vol

Dankzij de verschillende zuig een aandockarmen wordt de tank 

snel en volledig gevuld. Of er nu uit een mestkelder, een bassin, 

uit een transporttank of vanuit een aandockstation gevuld moet 

worden, Veenhuis kent voor iedere toepassing een geschikte 

vularm.

Naast de zuig en aandockarmen aan de zijkant van de tank,  

heeft de Premium Integral ook de mogelijkheid voor een kraanarm 

bovenop de tank. Met de verschillende varianten kan aan beide 

kanten van de tank worden gevuld met de arm.

De frontaandockarm van Veenhuis maakt het mogelijk om 

direct vanuit de eventuele spuitsporen aan te docken op een 

transporttank. Doordat de bemester uitgeklapt kan blijven tijdens 

het vullen, worden beschadigingen aanhet gewas voorkomen en 

wordt maximale efficiency gerealiseerd. Ervaar flexibiliteit en 

capaciteit met de verschillende vulmogelijkheden.
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Extra capaciteit 
met de Veenhuis 
Fillturbo

De Veenhuis Fillturbo zorgt voor een enorme stijging van de 

capaciteit. Doordat er in de toevoer naar de tank rekening wordt 

gehouden met een minimale weerstand, wordt de hoogste 

vulcapaciteit bereikt. De Veenhuis Fillturbo is robuust gebouwd, 

makkelijk toegankelijk en zeer slijtvast. Maximale capaciteit in 

combinatie met minimale slijtage en onderhoudskosten.
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Comfortabel  
en veilig
op de weg

Om de mest snel en veilig te transporteren, zijn de Veenhuis tanks 

uitgerust met verschillende onderstellen. Door het hydraulisch 

geveerde onderstel in combinatie met de hydraulische disselvering 

worden oneffenheden in het wegdek eenvoudig opgevangen. 

Comfortabel en veilig rijden, ongeacht of de tank vol of leeg is.
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Duurzaam 
bodemgebruik 
de meerwaarde van 
een vitale bodem

Het optimaal benutten van de gebruiksmogelijkheden van 

de bodem, zonder deze uit te putten, is van vitaal belang voor 

de agrarische sector. Biodiversiteit en een goede water 

en nutriëntopname dragen bij aan de gewasgroei en de 

bewerkbaarheid van de bodem. Veenhuis draagt hieraan bij door 

middel van een breed assortiment aan grote banden. Daarnaast 

zorgen innovatieve concepten zoals het bandendrukwisselsysteem 

en schuifasconstructies voor bescherming van de bodemstructuur. 

Bodemverdichting wordt tot een minimum beperkt door de 

combinatie van grote banden en een schuifasconstructie, waardoor 

het spoor een keer minder vaak bereden wordt. De Veenhuis Profiline 

en Premium Integral tanks kunnen worden uitgerust met een schuifas 

die aan beide zijden 50 centimeter uitschuift. Een systeem dat 

voordeel oplevert voor de klant, het land en de chauffeur.
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Minimale 
bodemdruk
maximale capaciteit

De maximale opbrengst van het land halen door de bodemdruk te 

minimaliseren, zonder capaciteit in te leveren. Dat is de troef van de 

Veenhuis Premium QuadShift tank. Dankzij het slim ontworpen 

wielstel met 65 centimeter Veenhuis Wideshift, pendelt de tank 

maximaal in het veld en ligt deze stabieler en comfortabeler op de 

weg. 

Daarnaast is er geen overlapping meer met de tractorwielen, 

waardoor ieder wiel zijn eigen spoor heeft en de drukverdeling 

optimaal is. De Premium QuadShift is dé oplossing voor het 

bemesten van minder draagkrachtige gronden en/of bemesting in 

natte omstandigheden.
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Bedieningsterminal
intelligente en 
eenvoudige bediening

De verschillende bedieningssystemen zorgen ervoor dat de 

Veenhuis tank eenvoudig te bedienen is. Hierdoor kan de chauffeur 

zich volledig focussen op het rijden en op het bemestingsproces. 

Volledige Isobusbesturing is mogelijk via een Tellus GO+ of een 

Tellus PRO terminal of gekoppeld aan de terminal van de Isobus

trekker. Vanzelfsprekend is mestaanwending middels een vooraf 

ingelezen taakkaart mogelijk en worden de werkzaamheden 

nauwkeurig geregistreerd. 

Naast Isobusbediening is er ook een Easycontrol bedieningskast. 

Hierbij worden de verschillende hydraulische functies middels 

tuimelschakelaars bediend. De zuigarm wordt bediend middels  

een losse joystickkast. Comfortabel werken met focus op  

het rijden! 

Isomatch Tellus GO+

Isomatch Tellus Pro
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Robuust en flexibel
eenvoudig en snel 
uitwisselen van 
bemesters

De robuuste 4punts hefinrichting is geschikt voor aanbouw van 

zwaardere bemesters of bemesters met een grote werkbreedte. 

Doordat de aanspanning van het tussenframe diep onder de 

tank is gebouwd is de treklijn ideaal en kan de bemester compact 

worden aangebouwd. Met het Veenhuis snelkoppelsysteem kun je 

eenvoudig en snel switchen tussen bemesters.

Om de druk op de hefinrichting vanuit de trekkercabine te regelen 

en de machine te ontlasten bij zware en natte omstandigheden 

is er de Veenhuis Presscontrol proportionele kouterdrukregeling. 

Zorgeloos bemesten onder alle omstandigheden.
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Bemesting op maat
met Veenhuis 
NutriFlow

Veenhuis NutriFlow waardeert de organische mest op basis van een 

nutriëntenanalyse, waardoor het maximale rendement uit dierlijke 

mest wordt gehaald en er bespaard wordt op kunstmest. Op basis 

van NIRS analysetechniek worden de nutriënten Stikstof, Fosfaat, 

Kalium, Ammonium en het drogestof percentage vastgesteld. 

Verlies van kostbare voedingsstoffen en eventuele aanvullende 

kunstmestgiften worden voorkomen. 

NutriFlow stelt de landbouw in staat organische mestgiften 

plaatsspecifiek af te stemmen op de bemestingsbehoeftes van 

bodem en plant, voor een optimale benutting en een hoge 

efficiency.
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Master your 
Manure

Het bestaan als loonwerker en veehouder is onzeker, daarom wil je 

altijd kunnen vertrouwen op je machines en maximaal presteren op 

de momenten die ertoe doen. Je wilt topkwaliteit leveren tijdens de 

mestaanwending, onafhankelijk van de omstandigheden.

De Veenhuis tanks en bemesters zijn erop gericht om het maximale 

rendement uit organische mest te halen. Dit wordt gerealiseerd door 

de mest daar aan te wenden waar dit het meeste effect heeft, bij de 

wortel. Precisiebemesting houdt in dat de juiste hoeveelheid mest 

op de juiste plaats wordt aangewend. 

Dankzij een rijke ervaring en continue ontwikkeling zorgen wij dat jij 

klaar bent voor de toekomst. Samen garanderen we meesterschap. 

Vandaag én morgen.
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Technische specificaties
TYPE: PROFILINE-S PROFILINE 

ENKELAS
PROFILINE 

TANDEM
PROFILINE 

TRIDEM

PREMIUM 
INTEGRAL 

TANDEM

PREMIUM 
INTEGRAL 

TRIDEM

PREMIUM 
QUAD-SHIFT

Inhouden 11.500 - 14.500 
liter

10.000 - 15.800 
liter

12.000 - 20.000 
liter

22.000 - 29.100 
liter

16.000 - 20.000 
liter

22.000 - 34.000 
liter

15.800
liter

Onderstel

Asvering Bogietandem Vaste as Hydr. geveerd Hydr. geveerd Hydr. geveerd Hydr. geveerd Hydr. geveerd

Hydraulische gedwongen besturing  

Elektronische gedwongen besturing o  o o o o 

Hydr. disselvering o o o o o o

Topdrukcilinder o o o o o o

Rijhoogtesensor   o o 

Asontlasting voorste as   o o o o 

Bandendrukwisselsysteem o* o o o o o o*

*alléén met compressor in de fronthef van de trekker

Banden

Max. banddiameter (in cm.) 165 200 185 185 185 185 205

Max. bandbreedte (in cm.) 75 105 80 80 80 80 62

Pompsysteem

Vacuüm**   

Pomptank (excentrische wormpomp) mechanisch aangedreven**   

Pomptank (verdringerpomp) hydraulisch aangedreven   o o o o

Centrifugaal (gecombineerd met vacuüm)     

**de Profiline tanks worden standaard in vacuüm- of pomptankuitvoering geleverd

Dosering

Handmatig bediende doseerkraan o o o o   

Doseringsuitlezing o o o o o o 

Automatische dosering (systeem afhankelijk van pompsysteem) o o o o o o

Verklaring van de tekens:    = Standaard     O = Optioneel         = Niet leverbaar Alle gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, doch niet bindend. Wijzigingen in constructie/uitvoering zijn altijd mogelijk.
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TYPE: PROFILINE-S PROFILINE 
ENKELAS

PROFILINE 
TANDEM

PROFILINE 
TRIDEM

PREMIUM 
INTEGRAL 

TANDEM

PREMIUM 
INTEGRAL 

TRIDEM

PREMIUM 
QUAD-SHIFT

Vulopties

Korte aandockarm rechts opzij o o o o o o o

Korte zuigarm rechts opzij o o o o o o o

Aandockarm in hoogte en breedte regelbaar rechts opzij o o o o o o o

Aandockarm in hoogte, breedte en rijrichting regelbaar rechts opzij o o o o o o o

Kraanaandockarm op de tank     o o 

Kraanaandock en zuigarm op de tank     o o 

Frontaandockarm o o o o o o 

Vulluik  o o o o o 

Bemesting

Dubbelwerkende 4punts hefinrichting

Proportionele kouterdrukregeling (Premiumcontrol) o o o o o o

Snelkoppelbok o o o o o o o

Multifaster o o o o o o o

Voorbereiding t.b.v. sleepslangbemester   o o o o 

Voorbereiding t.b.v. sleepvoetbemester   o o o o 

Bediening

Hydrocontrol   

Easycontrol o o o o   

Premiumcontrol met Isomatch Tellus GO+ o o o o

Premiumcontrol met Isomatch Tellus Pro o o o o o o o

Isomatch Grip joystick o o o o o o o

NIRS-analyse

Nutriflow o o o o o o o

Voorbereiding t.b.v. John Deere harvest lab o o o o o o o
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