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Serie Q: 
la cosechadora ágil, ligera  
y de capacidad modular
La serie Q fue desarrollada para un solo propósito: construir una cosechadora de remolacha ágil y liviana que pueda 
lograr una alta capacidad de cosecha. Gracias a varias innovaciones, hemos logrado ese objetivo. La serie Q presenta el 
autonivelante lateral (opcional), pequeño radio de giro ( 1.6 metros), Q visión, soles más grandes, un circuito de limpieza 
más largo, perfecta distribución de peso,  tiempo de descarga rápido, cinta transportadora ancha, desplazamiento lateral 
del arrancador izquierdo- derecho y así sucesivamente. La “Q” en la serie Q significa “Cuatro” y “Calidad”, en referencia al 
número de ruedas y a el eslogan de nuestra empresa: “Experimentar calidad”. Debido al desarrollo modular de la serie Q, 
no hay menos de 288 modelos diferentes disponibles. ¡Una oferta única!
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Seria Q: 
Zwinny, lekki, modułowy, 
pojemny kombajn
Seria Q została opracowana w jednym celu: Zbudowaniu zwinnego, 
lekkiego kombajnu buraczanego, który może osiągnąć wysoką zdolność 
zbioru. Dzięki kilku innowacjom osiągnęliśmy ten cel. Seria Q posiada q 
level-master (opcjonalnie), obrót Q (promień skrętu 1,6 metra), widok Q, 
większe turbiny, dłuższy tor czyszczący, unikalny rozkład masy, szybki czas 
rozładunku, szeroki przenośnik taśmowy, przesunięcie boczne w lewo i w 
prawo i tak dalej. “Q” z serii Q oznacza “Quad” i “Quality”, odnosząc się do 
liczby kół i sloganu naszej firmy: “Doświadczanie w jakości”. Ze względu na 
modułowy rozwój serii Q dostępne są nie mniej niż 288 różnych modeli. 
Wyjątkowa oferta!
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Puntos destacados
Podkreślone

Peso ligero.
Debido a que la máquina se desarrolló a partir de una hoja 

de papel en blanco, hemos podido reducir el peso en la 
construcción. Además, el peso de la máquina se ha dividido 

50/50. Esto ayuda a conservar el suelo.

lekki
Ponieważ maszyna była opracowywana od pustej kartki 

papieru, byliśmy w stanie zmniejszyć wagę w konstrukcji. 
Ponadto waga maszyny została podzielona 50/50. Pomaga 

to chronić glebę.



Ágil
La serie Q es una máquina extremadamente maniobrable. 

Esto se debe a la combinación de ruedas direccionables 
delanteras y traseras , donde las ruedas traseras están 

juntas entre sí.

Zwrotność
Seria Q jest niezwykle zwrotną maszyną. Wynika to z połączenia 

współkierujących przednich kół i skrętu, gdzie tylne koła 
sąsiadują ze sobą.

Q Autonivelante lateral
La serie Q puede equiparse con autonivelante.  Esta es 

una nivelación completamente automática de la máquina, 
controlada por un sensor G, que calcula la inclinación. 

Q autonivelante ayuda a estabilizar y conservar el suelo, 
porque la rueda en el lado inferior lleva menos carga.

Q Poziom-mistrz 
Seria Q może być wyposażona w Q level-master (poziom-

mistrz). Jest to w pełni automatyczne poziomowanie maszyny, 
sterowane przez czujnik G, obliczając nachylenie. Q level-master 

pomaga ustabilizować i oszczędzać glebę, ponieważ koło w 
dolnej części wywiera mniejszy nacisk. 

288 modelos.
Gracias a las muchas opciones,  

hay 288 versiones de la serie Q.

1 rueda por trazada
La serie Q pisa 1 rueda por trazada. Como resultado, el campo se compacta de 

manera uniforme para una máxima protección del suelo.

288 modeli 
Dzięki wielu opcjom istnieje 288 wersji serii Q.series. 

1 koło na tor 
Napędy serii Q z 1 kołem na torze. W rezultacie pole jest równomiernie zagęszczone w 

celu uzyskania maksymalnej ochrony gleby.
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Zwinny i subtelny
Ágil y sutil



Las dos ruedas traseras van colocadas una 
al lado de la otra y se montan a un plato 
giratorio. Además, las ruedas delanteras 
direccionables, tienen un ángulo de 
dirección de 8 grados. Gracias a esta 
combinación, el círculo de giro interno de 
la serie Q es de solo 1,6 metros. Debido a 
que el conductor puede girar la máquina 
en un solo movimiento, habrá menos 
daño al suelo y se evitarán maniobras 
innecesarias .

Dwa tylne koła są umieszczone obok 
siebie i połączone stołem obrotowym. 
Ponadto, współkierujące przednie koła 
mają kąt skrętu 8 stopni. Dzięki tej 
kombinacji wewnętrzny kręg skrętu serii 
Q wynosi zaledwie 1,6 metra. Ponieważ 
kierowca może obrócić maszynę jednym 
ruchem, będzie mniej uszkodzeń gleby i 
unika się niepotrzebnych manewrów. 

1,6 meter
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Unikalny w swojej klasie: 1 koło na tor 

Sistema de control de presión en las ruedas 
(opcional)
Como opción, la serie Q puede equiparse con un 
sistema de control de presión con un ajuste variable, 
siempre ajustable desde el ordenador de la cabina sin 
necesidad de bajarse de ella.

Układ sterowania ciśnieniem kół (opcjonalnie) 
Opcjonalnie seria Q może być wyposażona w system 
jazdy ze zmiennym ciśnieniem kół, regulowanym z 
kabiny. 



Unikalny w swojej klasie: 1 koło na tor 
Exclusivo: 1 rueda por trazada.

La huella de la serie Q es única en el mercado. Cada rueda 
tiene su propia trazada. Esto garantiza una compactación 
mínima del suelo en comparación con nuestros 
competidores: sus máquinas funcionan en la misma 
trazada, lo que genera doble o más compactación. Hay 
muchas opciones posibles de neumáticos.

En los ejes delanteros, las 
opciones son:
710x42
800x38
900x38

En los ejes traseros, las 
opciones son:
800x32
900x32
1000x32
1050x32

Por supuesto, los últimos neumáticos ultraflex fabricados 
por varios proveedores están disponibles en la serie 

Q. Si las circunstancias lo permiten, la serie Q se 
puede conducir con solo 1 bar de presión en los 

neumáticos.

Śledzenie kół serii Q jest wyjątkowe na rynku. Każde koło ma 
swój własny tor. Zapewnia to minimalne zagęszczenie gleby w 
porównaniu z naszymi konkurentami - ich maszyny działają na 
tym samym torze, co skutkuje nakładaniem się. Istnieje wiele 
możliwych opcji opon.

Na przednich osiach 
dostępne są: 
710 x 42
800 x 38 
900x38

Na tylnej osi dostępne są: 
800 x 32
900 x 32 
1000x32
1050x32

Oczywiście najnowsze opony ultraflex wykonane przez kilku 
dostawców są dostępne w serii Q. Jeśli okoliczności na to 
pozwolą, seria Q może być napędzana tylko z 1 bar ciśnienia w 
oponach! 
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W pełni automatyczna regulacja nachylenia
Ajuste de pendiente lateral completamente automático:
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W pełni automatyczna regulacja nachylenia
Ajuste de pendiente lateral completamente automático:

La serie Q puede equiparse con el autonivelante lateral. 
Esto proporciona a la máquina una nivelación totalmente 
automática, utilizando un sensor G. En parcelas inclinadas, la 
serie Q se inclinará automáticamente en la dirección opuesta.

Las ventajas del Q-Autonivelante son:
-  Mejor estabilidad.
-  Mayor protección del suelo debido a la reducción de peso 

sobre cada rueda.   Mayor comodidad de conducción.
-  Menos peligro de vuelco.
-  Menos carga por neumático.

Seria Q może być wyposażona w Q level-
master. Zapewnia to maszynie w pełni 
automatyczne poziomowanie za pomocą 
czujnika G. Na pochyłych płaszczyznach seria 
Q automatycznie pochyli się w przeciwnym 
kierunku. 

Zalety Q level-master to:
-  Zwiększona stabilność
-  Ochrona gleby ze względu na zmniejszoną 

masę koła - zwiększony komfort jazdy
-  Mniejsze niebezpieczeństwo przewrócenia
-  Mniejsze obciążenie szczytowe opon
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Witamy na pokładzie
Bienvenido a bordoCabina

La cabina de la serie Q ofrece un alto nivel de 
confort y es extremadamente ergonómica. El 
conductor disfruta de una reducción de ruido 
óptimo, libertad de movimiento y numerosas 
posibilidades de almacenamiento. La máquina 
viene de serie con climatizador, espejos exteriores 
calefactados y regulables eléctricamente, radio 
DAB +  conexión bluetooth y AUX, parasoles en 
todos los cristales y un asiento con suspensión 
neumática totalmente ajustable, entre otras cosas.

Kabina
 Seria Q oferuje wysoki standard komfortu i jest 
niezwykle ergonomiczna. Kierowca cieszy się 
optymalną redukcją hałasu, swobodą ruchu i 
licznymi schowkami. Maszyna jest standardowo 
wyposażona w klimatyzację, elektrycznie 
regulowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne, 
radio DAB+ z połączeniem Bluetooth i AUX, 
osłony przeciwsłoneczne i w pełni regulowane 
siedzenie regulowane powietrzem.

Q-Vision (opcional)
Cuatro cámaras en la máquina (trasera, delantera, 
lateral derecho, lateral izquierdo) proporcionan al 
conductor una vista panorámica completa de 360 
°. Los obstáculos son claramente visibles, evitando 
posibles colisiones. La imagen se muestra en un 
monitor a todo color de 7”.

Widok Q (opcjonalnie) 
 Cztery kamery w maszynie zapewniają 
kierowcy pełny panoramiczny widok 360°. 
Przeszkody są wyraźnie widoczne, zapobiegając 
możliwym kolizjom. Obraz jest wyświetlany na 
7-calowym kolorowym monitorze.s.



Witamy na pokładzie
Bienvenido a bordo
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Iluminación completa de LED
Pełne oświetlenie LED



Dzięki standardowemu pełnemu oświetleniu 
LED, seria Q jest doskonałym miejscem pracy 
w godzinach wieczornych i nocnych. Nie mniej 
niż 20  świateł ledowych oferuje wspaniały 
widok na buraki, obszary zbioru, zagłowie i 
otoczenie maszyny.

Con la iluminación LED, en la serie Q es 
un excelente lugar de trabajo durante las 
horas de la tarde y la noche. No menos de 
20 luces de trabajo LED completas ofrecen 
una excelente vista de la remolacha, áreas 
de cosecha, tolva trasera y alrededores de la 
máquina.
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Oczywisty. Pomysłowy
Claro. Ingeniosos

El panel de control ofrece al 
conductor una visualización clara de 

la configuración de la máquina. El 
menú es lógico e inteligentemente 

desarrollado, lo que permite ajustes 
rápidos y fáciles. Con el sistema 

de diagnóstico incorporado, el 
equipo de servicio puede corregir 

de forma remota cualquier mal 
funcionamiento.

Panel sterowania oferuje kierowcy 
wyraźny wyświetlacz ustawień 

maszyny. Menu jest logiczne 
i inteligentnie rozwinięte, co 

pozwala na szybką i łatwą regulację. 
Dzięki wbudowanemu systemowi 

diagnostycznemu zespół serwisowy 
może zdalnie skorygować wszelkie 

usterki.

17



1

3

2



Ogławiacze
Peladoras

Peladora integral con cuchillas descoronadoras.
La serie Q está equipada con la peladora integral con 
cuchillas descoronadoras de serie. La simplicidad y 
la ligereza son lo principal. Su estructura compacta 
permite una visibilidad delantera óptima. Los 
mayales integrados especiales cortan y pican las 
hojas que, a continuación se depositan entre los 
cerros mediante unas piezas especiales en forma 
de “V” situadas dentro de la peladora. Las cuchillas 
ajustables se situan detrás de la peladora.

Peladora combinada con cuchillas 
descoronadoras.
La peladora combinada con cuchillas descoronadoras 
de Vervaet es la peladora que más se montan en las 
máquinas nuevas. Esta peladora funciona en todas las 
condiciones. Dependiendo de las circunstancias del 
campo y la hoja de la remolacha, uno puede optar por 
cortar la hoja y expulsarla al exterior esparciéndola 
por la tierra ya arrancada o usarla en modo integral 
que cortaría ,trituraría y depositaría la hoja entre los 
cerros . Cambiar entre las dos opciones es tan fácil 
como apretar un botón en la cabina. La velocidad del 
eje de mayales se puede ajustar de forma continua y 
sencilla desde la cabina de 0 a 1400rpm.

Peladora combinada con doble eje de mayales sin 
cuchillas descoronadoras.
La peladora combinada con doble eje de mayales sin 
cuchillas descoronadoras, lleva un eje de mayales 
de acero y otro eje de latiguillos de caucho. El eje 
trasero de la peladora reemplaza a las cuchillas 
descoronadoras tradicionales. Este tipo de peladora 
ha sido desarrollada de acuerdo con las últimas 
tendencias en el corte y descoronado. El eje delantero 
está constituido por mayales de acero y su misión 
es cortar la hoja de la remolacha. El  eje trasero  
“descorona” las remolachas gracias a unos latiguillos 
de caucho. Este tipo de peladora de Vervaet es única, 
ya que se puede utilizar de dos formas diferentes: 
cortando las hojas y expulsándolas al exterior 
esparciéndolas por la tierra ya arrancada, o de otra 
forma diferente, cortando, triturando y  depositando 
las hojas entre los cerros. Si las circunstancias lo 
exigen, cambiar entre las dos opciones es tan fácil 
como apretar un botón en la cabina.

Ogławiacz IS
Ogławiacz IS (Integralny/skalpel) jest standardowym 
ogławiaczem w serii Q. Prostota i lekkość jest naszym 
głównym priorytetem. Jego zwarta konstrukcja pozwala 
na optymalną widoczność do przodu. Specjalne 
zintegrowane cepy dokładnie rozdrabniają wierzchołki, 
a ściółkowany materiał jest przesyłany między rzędami 
za pomocą specjalnie uformowanych form V w koszu na 
liście.

Ogławiacz CS
Ogławiacz CS (kombi/skalpel) firmy Vervaet jest 
najpopularniejszym systemem skalpowania. Ogławiacz 
CS działa we wszystkich warunkach. W zależności od 
wierzchołków buraków i warunków polowych można 
wybrać integralne skalpowanie lub rozrzucanie 
liści. Przełączanie między nimi wymaga użycia tylko 
jednego przycisku. Prędkości wału bijakowego można 
bezstopniowo regulować w zakresie od 0 do 1400 obr./
min.

Ogławiacz CDR 
Ogławiacz Topper CDR (podwójny wirnik 
kombinowany) to kombinator z dwoma niezależnymi 
wałami bijakowymi. Drugi wał bijakowy zastępuje 
tradycyjne skalpele. OgławiaczCDR został opracowany 
zgodnie z najnowszymi trendami w dziedzinie 
ogławiania i skalpowania. Pierwszy trzon składa się 
tylko ze stalowych bijaków i zbija liście z buraków. 
Drugi wałek „przeszukuje” buraki. Topper Vervaet 
CDR jest wyjątkowy, ponieważ można go stosować do 
uzupełniania poprzez zintegrowane skalpowanie lub 
rozrzucanie liści. Jeśli wymagają tego okoliczności, 
przełączanie między nimi wymaga użycia tylko jednego 
przycisku.
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Las peladoras completas con cuchillas 
descoronadoras de Vervaet han demostrado su 
eficacia a lo largo de los años, proporcionándole 
el descoronado más preciso. Tanto el espesor de 
corte como el ángulo de las cuchillas son fácilmente 
ajustables. El conductor puede elegir la posición 
de las cuchillas entre abiertas, cerradas o neutras. 
Opcionalmente, esto se puede controlar desde la 
cabina. ¡Todo para el mejor resultado de cosecha 
posible!

Multi-Ogławiacz firmy Vervaet sprawdziły się przez 
lata, zapewniając najdokładniejsze skalpowanie. 
Zarówno głębokość cięcia, jak i kąt proporcjonalnych 
skalpeli można łatwo regulować. Kierowca może 
wybrać pomiędzy otwieraniem, zamykaniem lub 
neutralnym ustawieniem skalpela. Opcjonalnie 
można to kontrolować z kabiny. Wszystko dla 
najlepszego możliwego rezultatu zbioru!

Multi-ogławiacz
Peladora completa de Vervaet
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Systemy zbioru
Sistema de arranque

1

2

4

3

Rotación independiente de los brazos del arrancador
El arrancador con rotación independiente se ha convertido 
en estandar durante años. Este sistema es único en el sentido 
de que cada brazo realiza un movimiento giratorio separado 
del suelo. Siempre uno de los dos brazos está haciendo el 
movimiento de elevación. Esto asegura un arranque suave de 
la remolacha fuera del suelo.

A 700 rpm, esto significa 23 movimientos de elevación por 
segundo. El movimiento de los brazos  se puede ajustar de 
forma continua desde la cabina. El movimiento pendular 
independiente de cada arrancador busca la fila, asegurando 
que la remolacha esté siempre en el medio del arrancador.  A 
través de los años, el sistema se ha perfeccionado para requerir 
menos mantenimiento que cualquier otro sistema compartido. 
Puede cosechar remolacha a menos profundidad gracias a los 
brazos independientes, sin que se rompan las puntas de las 
remolachas. Además, este sistema nunca se obstruirá.

Arrancador de discos “oppel” para cultivos puntiagudos
Además de arrancador con brazos independientes, existe 
otra técnica: arrancador con ruedas dispuestas en forma de V 
“oppel”. En algunas circunstancias, estas ruedas de arranque 
son una mejor opción que los brazos independientes. Por 
ejemplo, los cultivos de raíces  más largas que la remolacha, 
como la achicoria.

En el punto más duro, las ruedas extraen los cultivos del suelo 
sin romper las raíces. Las ruedas de arranque buscan las hileras, 
por lo qué los cultivos siempre se encuentran en el medio. La 
velocidad de las ruedas de arranque coincide con la velocidad 
de conducción para mantener el mismo movimiento de 
arranque en todo momento. Esto permite una mayor velocidad 
de conducción durante la cosecha en comparación con el uso 
de brazos independientes.

Regulación de la profundidad del arrancador de brazos 
independientes
El control de profundidad del arranque se controla con 
precisión mediante ruedas de profundidad de acero accionadas 
hidráulicamente por un sensor de recorrido. El suelo se sondea 
por separado, por lo que el arrancador siempre está paralelo al 
suelo. La velocidad de reacción para el control de profundidad 
se puede ajustar por separado para la izquierda y derecha. Las 
paletas de goma que se montan entre medias de las ruedas del 
control de profundidad , centradas a los arrancadores, aseguran 
que no se pierda remolacha fuera de los ellos.

Regulación de la profundidad del arrancador de discos
La profundidad se mide a través de la peladora, que se mueve 
sobre el suelo de forma completamente independiente. Está 
respaldada por las ruedas de soporte estándar en la parte 
delantera, cuya profundidad se puede ajusta por separado 
con el sistema hidráulico. La parte posterior está apoyada por 
las ruedas de metal. Al igual que con el arrancador de brazos 
independientes, el suelo se mide por separado a la izquierda 
y a la derecha. Esta construcción garantiza una reacción muy 
rápida, incluso si el terreno es irregular.

Ajuste 45/50 cm
Gracias al ajuste hidráulico, es fácil pasar de una cosecha de 45 
a 50 cm (18 “a 20”) (opcional),

Niezależnie obracające się lemiesze
Kombajn jest od lat standardowo wyposażony w niezależnie 
obracające się lemiesze. Są one wyjątkowe, ponieważ każdy z nich 
wykonuje osobny ruch obrotowy w ziemi. W ten sposób jeden z 
dwóch elementów zawsze wykonuje ruch podnoszący. Zapewnia 
to delikatne podnoszenie buraków z ziemi, w przeciwieństwie do 
przechylanych lub przesuwanych lemieszy.

Przy 700 obr./min oznacza to 23 ruchy podnoszenia na sekundę. 
Napęd lemieszy można regulować bezstopniowo z kabiny. Jed-
nostka dzieląca podąża za rzędami, zapewniając, że buraki są 
zawsze w środku elementu żniwnego. Przez lata system był udos-
konalany, tak aby wymagał mniej konserwacji niż jakikolwiek inny 
system. Możesz zbierać buraki na mniejszej głębokości dzięki kom-
bajnowi, bez powodowania pękania końcówek. Ponadto system 
ten nigdy nie zostanie zatkany  lub ucierpi z powodu chwastów.

Koła do zbioru: do spiczastych upraw
Oprócz zbioru z lemieszami istnieje jeszcze jedna technika: zbiór z 
kołami ustawionymi w kształcie litery V. W niektórych okoliczności-
ach te koła żniwne są lepszą opcją niż dobrze znane części żniwne. 
Na przykład rośliny okopowe o dłuższych korzeniach niż buraki, 
takie jak np. cykoria.

W najwęższym miejscu zespół żniwny wyciąga plony prosto z ziemi 
bez łamania korzeni. Koła żniwne szukają rzędów, więc plony są 
zawsze zbierane na środku. Prędkość kół żniwnych odpowiada 
prędkości jazdy, aby utrzymać ten sam ruch żniwny przez cały czas. 
Pozwala to na większą prędkość jazdy podczas zbioru w porówna-
niu do korzystania z lemieszy.

Regulacja głębokości lemieszy
Głębokość podnoszenia zespołu żniwnego jest dokładnie kontrolo-
wana za pomocą hydraulicznie napędzanych stalowych kół głę-
bokościowych lub sondy pomiarowej. Gleba jest badana osobno, 
więc zespół żniwny jest zawsze równoległy do podłoża. Prędkość 
reakcji dla wszystkich ustawień głębokości podnoszenia można 
regulować osobno dla lewej i prawej strony. Gumowe łopatki 
biegnące między lemieszami zapewniają, że żaden burak nie toczy 
się do przodu od lemieszy.

Regulacja głębokości kół żniwnych
Głębokość mierzona jest przez cylinder, który przejeżdża przez 
glebę całkowicie niezależnie. Wspiera go standardowe przednie 
koła podporowe, których głębokość można osobno regulować za 
pomocą hydrauliki. Oparcie wspierają metalowe koła. Podobnie 
jak w przypadku lemieszy, gleba jest mierzona osobno po lewej i 
prawej stronie. Taka konstrukcja zapewnia bardzo szybką reakcję, 
nawet jeśli podłoże jest nierówne.

Regulacja 45/50
Dzięki  regulacji hydraulicznej łatwo jest przestawić się ze zbioru  
45 do 50 cm (18 ”na 20”) lub na odwrót.
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2 soles de cosecha- 1 sol de limpieza- cinta transportadora
2 turbiny zbierające - 1 turbina czyszcząca - przenośnik sitowy

2 soles de cosecha- 4 soles de limpieza
2 turbiny żniwne - 4 turbiny czyszczące

2 soles de cosecha - 3 soles de limpieza
2 turbiny żniwne - 3 turbiny czyszczące

2 soles de cosecha- 3 soles de limpieza- bandeja de rodillos axiales
2 turbiny żniwne - 3 turbiny czyszczące - stół rolkowy

Debido a años de experiencia mundial, Vervaet tiene una 
gran experiencia cuando se trata de diferentes tipos de 
suelo. Hay una gran necesidad de diferentes sistemas 
de limpieza. Vervaet satisface esta necesidad con cuatro 
sistemas de limpieza diferentes.

Ze względu na wieloletnie doświadczenie na całym świecie, 
Vervaet ma duże doświadczenie, jeśli chodzi o rodzaje gleby. 
Istnieje duże zapotrzebowanie na różne systemy czyszczenia. 
Vervaet spełnia tę potrzebę dzięki czterem różnym 
systemom czyszczenia.  
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System czyszczący
Sistema de limpieza
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Las remolachas de la Q 616 y 621 se 
descargan rápidamente gracias a varias 
construcciones innovadoras. La cinta  de 
descarga se ha montado en la parte 
delantera de la tolva, lo que permite al 
conductor una vista perfecta durante la 
descarga de la remolacha. La cinta de 
descarga mide 140 cm de ancho y 430 cm 
de largo. Esto garantiza una distancia segura 
al montón de remolacha, a los remolques, 
y hace posible dar forma a un montón 
delgado para el limpiador de remolacha.

Gracias al eje delantero pivotante, la 
posición más baja de la cinta de descarga 
es de sólo 190 cm, lo que da como 
resultado un daño mínimo al dar forma 
al montón de remolacha. La posición 
más alta es de 450 cm, lo cuál es posible 
descargar a los remolques y hacer carga 
directa a los camiones. La posición de la 
cinta durante la cosecha y la descarga 
puede programarse previamente. El piso 
transversal y longitudinal se pondrán en 
marcha automáticamente respectivamente 
tan pronto como la cinta se haya descargado 
lo suficiente. El tiempo de descarga es de 50 
segundos para la Q 616 y 60 segundos para 
la Q 621.

Buraki z Q 616 i 621 są szybko 
rozładowywane dzięki kilku innowacyjnym 
konstrukcjom. Winda wyładowcza 
zbiornika została zamontowana z przodu 
zbiornika, co zapewnia kierowcy doskonałą 
widoczność podczas wyładunku buraków. 
Winda zrzutowa ma szerokość 140 cm i 
długość 430 cm. Zapewnia to bezpieczną 
odległość do sterty buraków i pojemników 
ze znacznikami, a także umożliwia 
ukształtowanie wąskiej hałdy do czyszczenia 
buraków.

Dzięki obrotowej przedniej osi najniższa 
pozycja podnośnika wyładowczego wynosi 
tylko 190 cm, co powoduje minimalne 
uszkodzenia podczas formowania hałdy 
buraków. Najwyższa pozycja wynosi 450 
cm, co jest preferowane w przypadku 
pojemników o dużej ładowności i 
rozładunku bezpośrednio do ciężarówek. 
Położenie podnośnika wyładowczego 
podczas zbioru i rozładunku można 
wstępnie zaprogramować. Poprzeczne i 
długie podłogi włączą się automatycznie, 
gdy winda zostanie wystarczająco 
rozładowana. Czas rozładowania wynosi 50 
sekund dla Q 616 i 60 sekund dla Q 621.



System rozładunku
Sistema de descarga
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Silnik
Motor

DAF-PACCAR MX-13 355kw/485cv or 390kw/530cv
El motor de la serie Q cuenta con una capacidad de 6 
cilindros de 12.9 litros y tiene una potencia de 485 CV de 
fuerza en la Q 616. En la Q 621, el motor tiene una potencia 
de 530 CV. Por supuesto, este 6 cilindros cumple con los 
últimos requisitos de emisión. El motor funciona a muy bajas 
vueltas (1100 rpm), lo que garantiza un bajo consumo de 
combustible. El par máximo es de 2500 NM a 900 rpm.

DAF-PACCAR MX-13 355kw/485km or 390kw/530km
Źródło mocy serii Q ma pojemność cylindrów: 12,9 litra i ma 
moc wyjściową 485 koni mechanicznych w Q 616. W Q 621 
źródło mocy ma moc wyjściową 530 koni mechanicznych. 
Oczywiście ten 6-cylindrowy silnik spełnia najnowsze normy 
emisji. Silnik pracuje przy bardzo niskich obrotach: 1100 
obr /min, zapewniając niskie zużycie paliwa. Maksymalny 
moment obrotowy wynosi 2500 NM przy 900 obr./min.



Accesible, 
ingenioso y 
sencillo.

Dostępne, 
pomysłowe i 
proste 

El compartimento del motor, el depósito 
de combustible y AdBlue, la caja de 
herramientas y el sistema hidráulico 
son altamente accesibles. Esto es muy 
conveniente para cualquier mantenimiento 
que la máquina pueda necesitar.

Komora silnika, paliwo i zbiornik AdBlue, 
skrzynka narzędziowa i hydraulika są bardzo 
dostępne. Jest to bardzo wygodne do każdej 
konserwacji, którą może wymagać maszyna. 
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525 cm

1378 cm

330 cm

395 cm

Specificaciones | Specyfikacje Q 616
• Motor | Silnik: DAF PACCAR MY 390 (530 PK)
• Hidráulicos | Hydraulika: Sauer-Danfoss
• Capacidad de la tolva | Pojemność zbiornika:  16 ton
• Velocidad de transporte | Prędkość transportu: 30 km/h (optional 40 km/h)
• Velocidad de trabajo | Prędkość polowa: 15 km/h
• Ruedas delanteras | Opony przednie: 710 x 42, 800 x 38 of 900 x 38
• Ruedas traseras | Opony tylnie: 1050 x 32, 1000 x 32, 900 x 32 of 800 x 32
• Capacidad del depósito de gasoil | Pojemność zbiornika: 990 liter
• Radio de giro | Promień skrętu: 1,6 meter
• Tiempo de descarga | Czas rozładowania: 50 seconds
• ltura de la descarga | Wysokość rozładunku: 190 – 450 cm



Specyfikacje
Especificaciones

1378 cm

525 cm

330 cm

395 cm

Especificaciones | Dane techniczne Q 621
• Motor | Silnik: DAF PACCAR MY 390 (530 PK)
• Hidráulicos | Hydraulika: Sauer-Danfoss
• Capacidad de la tolva | Pojemność zbiornika:  21 ton
• Velocidad de transporte | Prędkość transportu:  30 km/h (optional 40 km/h)
• Velocidad de trabajo | Prędkość polowa: 15 km/h
• Ruedas delanteras | Opony przednie: 710 x 42, 800 x 38 of 900 x 38
• Ruedas traseras | Opony tylnie: 1050 x 32, 1000 x 32, 900 x 32 of 800 x 32
• FCapacidad del depósito de gasoil | Pojemność zbiornika:  990 liter
• Radio de giro | Promień skrętu: 1,6 meter
• Tiempo de descarga | Czas rozładowania: 60 seconds
• Altura de la descarga | Wysokość rozładunku: 190 – 450 cm
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Vervaet is a family business that started in 1974 by building 
self-propelled beet harvesters. The first Hydro Trikes were 
developed in 1989. Currently, more than 180 people work 
for Vervaet, making sure that clients from all over the world 
get their Q616, Q621 and their Beet Eaters 625 and 925 
on time. The production of these machines takes place 
between February and September while the rest of the year, 

the staff works hard on the production and timely delivery 
of the Hydro Trikes. The factory premises cover 150,000 
m2 nowadays, of which 13,500 m2 has been built on. 
Vervaet invests almost 10% of its turnover in research and 
development (R&D) and produces 75 to 100 new self-
propelled machines every year.

Nasz rodzinny biznes
Nuestro negocio familiar



Vervaet est une entreprise familiale qui a commencé en 1974 par 
la construction d’arracheuses de betteraves automotrices. Les pre-
miers Hydro Trike ont été développés en 1989. À l’heure actuelle, 
plus de 180 personnes travaillent pour Vervaet ; elles permettent 
de garantir que les clients partout dans le monde obtiennent leur 
Q616, Q621 ou leur Beet Eater 625 et 925 dans les délais. La 
production de ces machines se fait de février à septembre, tandis 

que le reste de l’année, le personnel travaille d’arrache-pied pour 
la production et la livraison dans les délais des Hydro Trike. La 
surface de l’usine couvre à présent 150 000 m2, dont 13 500 m2 
qui ont été rajoutés. Vervaet investit près de 10 % de son chiffre 
d’affaires en recherche et développement (R&D) et produit 75 à 
100 nouvelles machines automotrices chaque année.
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Frans Vervaet B.V.
Haringkaker 1
4521 GN Biervliet, Nederland

Tel: +31 (0) 115 481720

info@vervaet.nl
www.vervaet.nl


