Silo-snijschop

Silo Bucket

voor zuiver gebruik

QUALITÄT MADE IN AUSTRIA

EXACT SNIJDEN MET SILO BUCKET:
Niet alleen bij langvezelig kuilvoer, maar ook bij compactere voedersoorten (zoals b.v. maiskuil, bietenpulp, enz.) speelt een goede conservering van het voer een belangrijke rol. Hierbij is het belangrijk om
het ongewenst binnendringen van lucht en dus verkeerde fermentatie van het voer te voorkomen.

Zuivere afsnijding zonder afbrokkeling!
SCHONER KUILUITHALEN OOK BIJ COMPACT KUILVOER
Voor het uithalen van kuilvoer worden veel
oplossingen aangeboden – maar het is vooral
belangrijk om het product aan te passen aan
het type kuilvoer. Bij mais, bierbostel of perspulp
bestaat vaak het gevaar dat het voer wegglijdt,
omdat juist bij compact kuilvoer er geen langvezelig materiaal aanwezig is dat het voer bij
elkaar houdt. Het gevolg: de kwaliteit komt in gevaar door ongewenst binnendringen van lucht
en het op de vloer liggende materiaal komt met
vuil in contact.

Een zuiver snijvlak en een schoon transport van
het kuilvoer zijn dus essentieel voor een eersteklas voerkwaliteit en geringe voerverliezen. Alleen op die manier kunnen de prestaties op
lange termijn, het dierenwelzijn en de daarbij
behorende economische efficiëntie worden gewaarborgd.

Vooral op warme zomerdagen is het gevaar
voor heropwarming aan het kuilvoeroppervlak
bijzonder groot.
Als gevolg daarvan moeten de voederverliezen
in het basisvoeder, die verloren gaan door verkeerde opslag- en kuiluithaaltechnieken, vaak
achteraf worden vervangen door duur krachtvoer.
EEN ZUIVER SNIJVLAK REDUCEERT
VOEDERVERLIEZEN
Bij het kuilsnijden met de nieuw ontwikkelde SILO
BUCKET blijft het snijvlak stevig en onbeschadigd
en dus de temperatuur van het kuilvoer constant.
De gesloten, gladde bodem van de SILO BUCKET
biedt bovendien de voordelen van een schep.
Daarmee blijft er niets in de silo achter wat later onbedoeld weer in de voerketen kan komen.

Dr. Josef Voglsperger, Dierenartsen (OÖ):
„Je bent bezig met de opbrengst op het veld en met een
exacte rantsoenberekening bij het voeren, maar je vergeet vaak hoe belangrijk professioneel uitkuilen is. “

Eenvoudig snijden dankzij uitgekiende techniek!
De MAMMUT silo-snijschop SILO BUCKET overtuigt met soepelheid, exact snijden en door het
bijzonder licht en diep inschuiven van de bodem
in de silomassa. Deze techniek spaart niet alleen
de machine, maar ook het kuilvoer en vermijdt
de binnenkomst van lucht door een perfecte snijkant.
SILO BUCKET COMBINEERT STABILITEIT
EN SOEPELHEID
De enorme stabiliteit heeft de SILO BUCKET vooral te danken aan de geraffineerde kistconstructie van de snijwand en de bodem.
Zowel de snijwand als de bodem zijn dubbelwandig. Bovendien zorgt een torsiebuis in de snijwand voor extra versterking, zodat een stroomverdeelventiel niet nodig is. Door de doordachte,
dubbelwandige constructie van de bodem is het
bovendien mogelijk deze eenvoudig in de silomassa te schuiven. Daardoor spaar je niet alleen het
dragend voertuig, maar voorkom je ook dat de
silomassa bij het wegnemen onnodig loskomt.

Het gelaste Hardox-mes zorgt voor minder snijweerstand.

Door de uitgekiende constructie van de bodem zijn hier geen extra
verstevigingsribben nodig. Door deze constructie kan de schep er
gemakkelijk ingeschoven worden en wordt bovendien voorkomen,
dat er voerresten op de bodem blijven hangen.

DE SNIJSTRAAL
De snijstraal speelt in de praktijk een zeer belangrijke rol: Het gelaste, slanke mes en de speciale positie van het draaipunt van de schep zorgen
voor een soepele snijbeweging en dus geringere
weerstand in de silo, de schep en het dragend
voertuig worden minder belast.
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De optimaal geselecteerde draaipunten zitten dichtbij de „neutrale
fase“.
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ZUIVER TRANSPORT
Verliezen door afbrokkeling van compact kuilvoer
kunnen met name op langere afstanden een echt
probleem worden. Dit betekent niet alleen extra
handmatig werk, maar vormt ook een gevaar
voor de voerhygiëne rondom de verplaatsbare
silo. Met de SILO BUCKET is een zuiver transport
optimaal gewaarborgd – van de eerste snede tot
het vullen van de mengwagen.

LANGE LEVENSDUUR
Het complete onderstel van de SILO BUCKET is
gepoedercoat en zorgt voor een lange levensduur. Maar ook de ruim bemeten boutdiameter en
een slijtvaste kunststofplaat bij het hoofdlager
garanderen onderhoudsarm en zorgeloos werken. Bovendien worden speciaal aan de onderkant verwisselbare Hardox-elementen geplaatst,
die onnodige slijtage van de schep voorkomen.

De hoofdlagerbouten (type N, M: 50 mm Ø / type H, XL: 60 mm Ø)
garanderen een lange levensduur van de silo-snijschop.

Door de gesloten bodem van de snijschop worden voerverliezen
tijdens transport vermeden.

EEN GROTE MATE VAN FLEXIBILITEIT
Bij de SILO BUCKET zijn allerlei geschroefde bevestigingsvarianten voor voorladers, wiel- en telescoopladers verkrijgbaar. Samen met de vele
opties betekent dit een grote flexibiliteit. Maar
ook een hoog bediencomfort, dankzij snel en eenvoudig aankoppelen van de snijschop.

Een doordachte plaatsing van de verwisselbare Hardox snijkanten aan
de onderkant sparen de schep – ook bij extreme belastingen!

Onze kennis is uw voordeel
DIT ZIJN DE VOORDELEN VAN DE MAMMUT SILO BUCKET
• Beste voederkwaliteit: Geen broei van het voer met de daarbij behorende verliezen.
• Schoon gebruik: Verliezen door afbrokkeling worden dankzij de gesloten schepbodem voorkomen – dit
bespaart extra reinigingswerkzaamheden na het voeren en houdt de silo schoon.
• Eenvoudig snijden: Snel en eenvoudig snijden dankzij de optimale snijradius en het aangelaste mes –
zo worden de machines weinig belast.
• Geringe weerstand: Met de gladde schepbodem is heel eenvoudig inschuiven in de silomassa mogelijk.
Alle versterkingen zijn in de bodem aangebracht, zodat er weinig weerstand bij het inschuiven in de silo
ontstaat.
• Lange levensduur: Een groot hoofdlager evenals het poedergecoate draagframe zorgen voor onderhoudsarm en zorgeloos werken. Verwisselbare Hardox-schraapranden aan de onderkant sparen de
snijschop bovendien tegen slijtage.

Wolfgang Dick
Melkveebedrijf, Zell an der Pram (OÖ)
„Ik voer dagelijks in totaal ca. 260 runderen inclusief nakomelingen – waarvan 80 melkkoeien.
Daarbij vind ik een zuivere uitname en het voorkomen van broei van de silomassa erg belangrijk.
Omdat ik een relatief lange weg van de silo naar
de voermengwagen af moet leggen, is een silo-snijschop met een compleet gesloten bodem
voor mij een optie. Het voordeel van de SILO BUCKET is gewoon, dat alles rond de silo schoon blijft en je tegelijkertijd voor een strak snijvlak van
de silo zorgt.
Ik gebruik de snijschop van Mammut momenteel
zowel in de in mais- als in de grassilo – het voer
blijft bij beide soorten kuilvoer goed geconserveerd en de weg naar de stal blijft schoon – alles
bij elkaar dus de perfecte oplossing voor mij!“

Het aanbod varieert van 0,60 tot 3,10 m³ volume
Bouwhoogte N voor minishovel en voorladers
Technische gegevens

SB 120 N

SB 150 N

Werkbreedte

1,19 m

1,44 m

Blokhoogte

0,70 m

0,70 m

Blokdiepte

0,78 m

0,78 m

Blokinhoud

0,64 m³

0,78 m³

Cilinders Ø 2 st.

100 mm

100 mm

Eigengewicht

490 kg

550 kg

Type N,
onze lage bouwvorm is ideaal voor
minishovel en voorladeraanbouw.
Hier werd met name op een gering
gewicht gelet.

Bouwhoogte M voor voorlader, telescoopladers en wiellader
Technische gegevens

SB 170 M

SB 195 M

SB 220 M

Werkbreedte

1,69 m

1,94 m

2,19 m

Blokhoogte

0,80 m

0,80 m

0,80 m

Blokdiepte

0,78 m

0,78 m

0,78 m

Blokinhoud

1,05 m³

1,21 m³

1,36 m³

Cilinders Ø 2 st.

110 mm

110 mm

110 mm

Eigengewicht

750 kg

830 kg

910 kg

Type M,
het medium ontwerp is het meest
universele apparaat. Het past op
elke tractor tot 100 pk en ook op
grote frontladers. In heel Europa
geliefd en veelvuldig gebruikt.

Bouwhoogte H voor telescoopladers en wielladers
Technische gegevens

SB 170 H

SB 195 H

SB 220 H

SB 240 H

Werkbreedte

1,69 m

1,94 m

2,19 m

2,41 m

Blokhoogte

1,10 m

1,10 m

1,10 m

1,10 m

Blokdiepte

0,80 m

0,80 m

0,80 m

0,80 m

Blokinhoud

1,48 m³

1,71 m³

1,93 m³

2,12 m³

Cilinders Ø 2 st.

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

Eigengewicht

980 kg

1080 kg

1180 kg

1280 kg

Type H,
werd speciaal ontwikkeld voor grote
blokhoogtes en tractoren resp. wielen telescoopladers van meer dan
100 pk. De H-modellen zijn ook ideaal voor het snijden van ronde balen.

Bouwhoogte XL voor wielladers
SB 195 XL

SB 220 XL

SB 240 XL

Werkbreedte

1,94 m

2,19 m

2,41 m

Blokhoogte

1,30 m

1,30 m

1,30 m

Blokdiepte

1,00 m

1,00 m

1,00 m

Blokinhoud

2,52 m³

2,84 m³

3,13 m³

Cilinders Ø 4 st.

100 mm

100 mm

100 mm

Eigengewicht

1600 kg

1680 kg

1760 kg

Technische wijzigingen voorbehouden

Voor meer informatie staan we graag tot uw beschikking!
Gewoon bellen onder + 43 (0) 7757 6701!
Ook voor uw bedrijf vinden wij de ideale oplossing!

Type XL,
de zware snijschop voor grote hoeveelheden. Ideaal voor de aanbouw
aan grote wielladers.
www.agromarketing.at

Technische gegevens

