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Efficiënte
mestaanwending
voor optimale
gewasgroei

Als loonwerker en veehouder wil je altijd kunnen vertrouwen 

op je machines. Onder alle omstandigheden. Je wilt maximaal 

presteren om de mest op het juiste moment op het land te 

brengen. Daarnaast wil je topkwaliteit leveren wat leidt tot een 

maximale gewasgroei. 

Door te luisteren naar deze inzichten, ideeën en wensen en 

de sterktes van beide merken te combineren ontstaat er 

innovatie waar je op kunt bouwen.

De nieuwe Veenhuis Fullject X-line is ontworpen om jou als 

vakman tijdens de werkzaamheden te ondersteunen voor 

een gegarandeerd mooi resultaat. Vandaag én morgen.
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De juiste 
bemester
voor iedere 
toepassing

De nieuwe Veenhuis Fullject X-line is lager in gewicht, kent 

bredere werkbreedtes en is veilig op de weg met minimaal 

35 cm bodemvrijheid en maximaal 4 meter transporthoogte 

voor alle modellen. 

Dankzij de unieke X-line element bevestiging is deze 

bemester nog eenvoudiger te onderhouden. 

De Fullject X-line is ontworpen voor zowel gras- als 

bouwland en is met haar krachtige design een machine om 

trots op te zijn. 
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Nieuwe 
elementen
met unieke X-line 
bevestiging

Een belangrijke vernieuwing in de Veenhuis Fullject 

X-Line is de vanuit de Veenhuis Premiumject 

doorontwikkelde element wat een optimale 

bodemaanpassing garandeert. Door de open 

constructie zijn de elementen eenvoudig te reinigen en 

toegankelijk voor onderhoud.  

De Fullject X-line dankt mede zijn naam aan de nieuwe 

X-line element bevestiging; een uniek onderhoudsarm 

bevestigingskruis. Dit kruis zorgt voor een lagere 

servicebehoefte en eenvoudig onderhoud doordat het 

kruis smeringvrij is. Ook zorgt de kruisbevestiging voor 

een optimale krachtinleiding van het element naar het 

hoofdframe. 
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Lichtgewicht 
concept voor 
optimaal comfort

De Veenhuis Fullject X-line is door de slimme 

constructie een van de lichtste bemesters in zijn klasse. 

Dankzij dit lichtgewicht concept ervaart de gebruiker 

optimaal comfort en veiligheid tijdens het rijden. Zelfs 

wanneer de tank leeg is, rijdt deze comfortabel op het 

veld en op de weg, door de betere gewichtsverdeling 

van de hele combinatie. 

Ook zorgt het lichtgewicht concept dat het 

brandstofverbruik omlaag gaat, bodemdruk wordt 

geminimaliseerd en dat de bemester vloeiender en 

eenvoudiger in- en uitklapt. 



Fullject X
-line

8



Fullject X
-line

9

Mastered 
together



Fullject X
-line

10

Perfect 
eindresultaat  
door bewezen 
technologie

Mede dankzij het doorontwikkelde Schuitemaker Hydrocare 

pendelsysteem gebaseerd op de Schuitemaker Exacta, is 

de werkdiepte over de gehele werkbreedte gelijk ongeacht 

de oneffenheid van het terrein. 

Door het intrekken van de elementen bij het opheffen 

van de machine ontstaat er een grote bodemvrijheid. 

Daarnaast zijn de elementen meesturend waardoor er geen 

zijdelingse krachten optreden. Dankzij het unieke CleanFlow 

uitstroomrubber wordt de mest spatvrij gedoseerd in de 

gleuf voor een schoon en optimaal eindresultaat..
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Comfortabel 
op de weg  
dankzij compacte 
transportafmetingen

Voldoende bodemvrijheid (min. 35 cm) in combinatie met een 

maximale transporthoogte van 4 meter zorgen ervoor dat je 

als bestuurder altijd veilig en comfortabel op de weg rijdt. 

Om de juiste transportafmetingen te kunnen waarborgen 

zijn de bemesters tot en met 9,0 meter uitgerust met een 

3-delig opklapbaar hoofdframe. De 9,75 en 10,5 meters zijn 

uitgerust met een 5-delig opklapbaar hoofdframe die met een 

vergelijkbare snelheid in- en uitklapt als de 3-delige variant. 

Bij het inklappen worden de elementen hydraulisch 

ingetrokken waardoor er een grotere bodemvrijheid ontstaat 

en de bemester nog compacter is  in transportstand.
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Onderhouds-
vriendelijk  
dankzij duurzaam 
concept

De Veenhuis Fullject X-line is eenvoudiger in onderhoud 

dankzij de unieke X-line technologie en de open constructie 

van de elementen daarnaast is de bemester slijtvast dankzij 

40% minder slijtdelen en 33% minder smeerpunten.

Daarnaast heeft Veenhuis een 80% besparing op zink 

gerealiseerd in het nieuwe design, zonder verlies van 

corrosiebestendigheid dankzij het unieke MicroZINQ® 

concept. Dé premium bemester voor nu en de toekomst.
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Perfecte 
verdeling
en snijwerking
om stilstand te
voorkomen

Hoe beter de mest wordt verdeeld en gesneden, des te 

nauwkeuriger wordt het land bemest. De Fullject X-line  

is voorzien van een Veenhuis SplitFlow snijverdeler die 

zorgt voor een optimale vloeistofstroom. Schade door 

vermenging van olie en mest wordt voorkomen door de 

robuuste aandrijving van de snijverdeler met dubbele 

afdichting.

De mest wordt gelijkmatig verdeeld over de gehele 

breedte van de machine en dankzij de snijwerking 

worden verstoppingen tot een minimum beperkt. Door 

de uitneembare snijmessen is een goede verdeling bij alle 

mestdiktes en doseringen gewaarborgd. 



Fullject X
-line

14

De juiste
hoeveelheid 
mest op de juiste 
plaats

De Veenhuis Fullject X-Line is uitermate geschikt voor 

precisiebemesting. 

Standaard is de Fullject X-Line voorzien van pneumatische 

voetafsluiters, waarbij de bemester optioneel per twee 

elementen afgesloten kan worden (75 cm).

Hiermee is het mogelijk om de werkbreedte in meer secties 

te verdelen en die secties kunnen automatisch worden 

geschakeld via GPS/RTK. Wanneer er vooraf een taakkaart 

ingelezen wordt, kan er exact op maat worden bemest.
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Technische specificaties

Fullject X-line (Pro)

Werkbreedte m 6.00 6.75 7.50 8.25 9.00 9.75 10.5

Aantal uitlopen # 32 36 40 44 48 52 56

Type snijverdeler #-gaats 40 40 40 56 56 56 56

Slangdiameter mm 50 50 50 50 50 50 50

Transporthoogte* cm 240 245 282 320 357 366 366

Transportbreedte cm 300 300 300 300 300 300 300

Gewicht kg 1.900 2.050 2.200 2.400 2.600 3.300 3.500

Frame opbouw #-delen 3 3 3 3 3 5 5

Schijfdiameter cm 35 35 35 35 35 35 35

Schijfafstand cm 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75

Trap met plateau ● ● ● ● ● ● ●
Snelkoppelbok O O O O O O O

Multifaster O O O O O O O

Handmatige sectieafsluiting O O O O O O O

Pneumatische voetafsluiters ● ● ● ● ● ● ●
Automatische sectieafsluiting op GPS/RTK O O O O O O O

Automatische vetsmering O O O O O O O

*Transporthoogtes zijn gemeten vanaf de grond

Alle Euroject bemesters compatibel met de diverse zelfrijdende tanks

Verklaring van de tekens:   ●  =  Standaard     O  =  Optioneel      -   =  Niet leverbaar
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NL Morsweg 18

7461 AG Rijssen

T     +31 (0) 548 - 51 41 25

E     info@svgroup.nl veenhuis.com     ●     svgroup.nl


