
Voordelen 
• Meer functionaliteit op 

bewezen concept
• Korte aanbouwlengte
• Aanbouw van diverse 

werktuigen mogelijk

FENTUM® 
kruk-as spitmachine

FENTUM® 
hydrohef  

FENTUM® 
zwadopname

Voordelen 
• Gemakkelijk te (de)monteren
• Kosten efficiënte oplossing om uien op te rapen
• Duurzame oplossing door goede coating van het 

frame en PVC bescherming van de schuimstofrol

Met de Fentum Zwadopname bieden wij u een 
efficiënte oplossing voor het oprapen van uw 
uien. Met slechts enkele klembeugels is de op-
raper eenvoudig aan uw aardappelrooimachine 
te monteren. Dat betekend dat de rooimachine 
meer uren per jaar ingezet kan worden en dus 
efficiënter ingezet wordt. 

De Fentum Zwadopname is uitgerust met een 
met PVC beklede schuimstofrol op een as, deze 
rol wordt met een veer op de zeefmat gedrukt. 
Tijdens het oprapen van de uien wordt de rol 
omhoog gedrukt, waardoor er ruimte ontstaat 
om de uien op te nemen. Bij het einde van het 
uienzwad wordt de rol door de veer weer op de 

zeefmat gedrukt, waardoor de opening weer af-
gesloten wordt en de uien in de machine blijven. 

Indien gewenst kan de rol ook worden vervan-
gen door een hydraulisch bediende klep. Deze 
klep kan vanuit de trekker open en dicht wor-
den gestuurd bij begin en eind van het zwad. 

De Fentum Zwadopname is verkrijgbaar in 
twee types: 1500 en 2250, afhankelijk van 
de breedte van het uienbed. Beide types zijn 
leverbaar met schuimstofrol en hydraulische 
klep. Optioneel is de uieninvoer verkrijgbaar met 
steunwielen voor een optimale bodemvolging.

Met deze hydrohef verhogen wij het de functionaliteit van de bewezen 
Kverneland CLI ondergrondwoeler. De Fentum hydrohef kan zonder aan-
passingen gemonteerd worden op zowel de 4 als 6 tands uitgevoerde 
Kverneland CLI.

Hiervan zijn twee varianten beschikbaar, de complete 3-puntsaankoppe-
ling met hydraulische parallel hoogteverstelling of enkel de hydraulische 
hefarmverstelling in combinatie met een vaste topstang.

Deze varianten zijn eenvoudig bedienbaar vanuit de cabine en zijn uitge-
voerd met hoogwaardige materialen.
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Model

FR 3000

FP 4000

Gewicht

170 kg

286 kg

Hefverm.

3000 kg

4000 kg

Hefprincipe

Hydraulische
hefarmen

Compleet 
3-punt parallel

Koppeling

Cat III

Cat III
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FENTUM 

Voordelen 
Inzetbaarheid

Besparing

Opties

Rekenvoorbeeld

Van Eijzeren

Sinds enkele jaren produceert P. van Eijzeren 
eigen producten. Sinds 2019 worden de produc-

ten op de markt gezet onder de naam Fentum. 
Fentum is een samenvoeging van de twee Latijn-

se woorden. Namelijk Ferro en Centum. Ferro is 
afgeleid van “van Eijzeren” en Centum betekent 

honderd. Honderd is afgeleid van het honderd 
jarig bestaan wat in 2019 werd gevierd.

• Brandstofbesparing
• Hoge capaciteit
• Behoud van bodemstructuur
• Geen verdichting in de voor
• Zowel in droge als natte omstandigheden

De Fentum krukas spitmachines zijn inzetbaar voor 
de bewerking van allerlei grondsoorten, van zand tot 
zware klei. Deze bewerking valt in de categorie “niet 
kerende grondbewerking” en is dus ook toepasbaar in 
gebieden waar erosie een rol speelt. Afhankelijk van de 
grondsoort kan er zowel in het voor-als in het najaar 
worden gespit.

De machine kan worden voorzien van een hefinrichting, 
zodat er combinaties te maken zijn met een rotorkopeg, 
freesmachine en/of zaaimachine. Door alle bewerkin-
gen in één werkgang uit te voeren kan er fors worden 
bespaard op brandstof en tijd. Daarnaast levert het nog 
meer voordelen op voor de bodemstructuur.

De machine kan uitgerust worden met een automatisch vetsmeersysteem, zodat de lagers 
niet meer handmatig gesmeerd hoeven te worden.

Om machines te koppelen kan er gekozen worden voor een hydraulische hefinrichting. 
Hiervan zijn twee varianten beschikbaar. Een driepuntshef in het midden of hefarmen aan 
de zijkanten. Aan de hefsystemen kunnen wij vanaf fabriek een vervolgmachine eenvoudig 
monteren. 

Ploegen met 5-schaar wentelploeg, daarna eggen en zaaien met drie meter combinatie 
rotorkopeg + zaaimachine.

Ploegen met 6km/h @ 150pk:
Capaciteit = 1,5ha/uur 
Brandstofverbruik = 26L/uur

Eggen en zaaien met 4km/h @ 100pk:
Capaciteit = 1,2ha/uur 
Brandstofverbruik = 18L/uur

Spitten, eggen en zaaien met 2,5km/h @ 200pk:
Capaciteit = 0,75ha/uur 
Brandstofverbruik = 35L/uur

Conclusie
Het ploegen en eggen/zaaien in twee werkgangen heeft een lagere capaciteit
(0,675 ha/uur) en kost meer brandstof (9L/uur meer). 

P. van Eijzeren is bedrijf gespecialiseerd in Me-
chanisatie en Machinebouw. Met de vestigingen 

in Zierikzee en Borssele is P. van Eijzeren B.V. 
dienstverlenend in de agrarische sector op het 
gebied van machines en tractoren. In Borssele 
bevindt zich het ‘machinebouw’ bedrijf, waarin 

er allerlei machines, constructies en apparaten 
worden ontworpen en gemaakt. Dit gebeurt voor 

verschillende sectoren zoals de bouw en infra, 
de industrie en de op- en overslagsector.

FENTUM® 
kruk-as spitmachine

Grondbewerking
De krukas spitmachine maakt een stekende beweging 
waarmee de bovenlaag van de grond los gemaakt 
wordt. Doordat alleen de bovenlaag wordt bewerkt 
blijft de organische stof beschikbaar in de bouwvoor 
en wordt het bodemleven zo min mogelijk verstoord. 
Door bovenop de bouwvoor te rijden wordt de grond 
zo min mogelijk verdicht en ontstaat er geen storende 
laag onder de bouwvoor. 

Het resultaat is dat de bodem een betere water 
doorlaatbaarheid heeft, planten gemakkelijker kunnen 
wortelen en de bovenlaag meer voedingsstoffen 
bevat.

De machine
De machine is verkrijgbaar in twee werkbreedtes, 3m 
en 3,5m. De grond wordt over de volledige werkbreedte 
gespit, dus ook in het midden bij de aandrijfkast.
De hoge en ruime bouw van de machine zorgt er voor 
dat deze niet volloopt met grond.  De machine is uit-
sluitend voorzien van gangbare lagers en afdichtin-
gen, waardoor de onderhoudskosten relatief laag zijn. 
Middels een schakelstang kan het toerental van de 
krukken worden ingesteld. 

Laag toerental = 147rpm 
Hoog toerental = 160rpm

Twee glijsloffen bepalen de werkdiepte van de machine. 
Deze zijn door middel van twee draadspindels in te 
stellen.

Model

FS 3000
FS 3500

Gewicht

2256 kg
2696 kg

Breedte

3,10 m
3,50 m

Werkbreedte

3,00 m
3,50 m

Werkdiepte

0 - 40 cm
0 - 40 cm
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raper eenvoudig aan uw aardappelrooimachine 
te monteren. Dat betekend dat de rooimachine 
meer uren per jaar ingezet kan worden en dus 
efficiënter ingezet wordt. 

De Fentum Zwadopname is uitgerust met een 
met PVC beklede schuimstofrol op een as, deze 
rol wordt met een veer op de zeefmat gedrukt. 
Tijdens het oprapen van de uien wordt de rol 
omhoog gedrukt, waardoor er ruimte ontstaat 
om de uien op te nemen. Bij het einde van het 
uienzwad wordt de rol door de veer weer op de 

zeefmat gedrukt, waardoor de opening weer af-
gesloten wordt en de uien in de machine blijven. 

Indien gewenst kan de rol ook worden vervan-
gen door een hydraulisch bediende klep. Deze 
klep kan vanuit de trekker open en dicht wor-
den gestuurd bij begin en eind van het zwad. 

De Fentum Zwadopname is verkrijgbaar in 
twee types: 1500 en 2250, afhankelijk van 
de breedte van het uienbed. Beide types zijn 
leverbaar met schuimstofrol en hydraulische 
klep. Optioneel is de uieninvoer verkrijgbaar met 
steunwielen voor een optimale bodemvolging.

Met deze hydrohef verhogen wij het de functionaliteit van de bewezen 
Kverneland CLI ondergrondwoeler. De Fentum hydrohef kan zonder aan-
passingen gemonteerd worden op zowel de 4 als 6 tands uitgevoerde 
Kverneland CLI.

Hiervan zijn twee varianten beschikbaar, de complete 3-puntsaankoppe-
ling met hydraulische parallel hoogteverstelling of enkel de hydraulische 
hefarmverstelling in combinatie met een vaste topstang.

Deze varianten zijn eenvoudig bedienbaar vanuit de cabine en zijn uitge-
voerd met hoogwaardige materialen.
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frame en PVC bescherming van de schuimstofrol

Met de Fentum Zwadopname bieden wij u een zeefmat gedrukt, waardoor de opening weer af-

Met deze hydrohef verhogen wij het de functionaliteit van de bewezen 
Kverneland CLI ondergrondwoeler. De Fentum hydrohef kan zonder aan-
passingen gemonteerd worden op zowel de 4 als 6 tands uitgevoerde 

zwadopname

FENTUM® 
hydrohef

Voordelen 
• Meer functionaliteit op 

bewezen concept


