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Soepele snede -  
Scherp resultaat

Kuilhapper

KWALITEIT MADE IN AUSTRIA



Uitkuiltechniek beïnvloedt de voerkwaliteit

Vooral bij vezelige grassilage gaat vaak wat 
fout.Door het binnendringen van lucht via het 
snijvlak winnen aerobe organisme, schimmels 
en lichtgevoelige bacteriën terrein. Met als ge-
volg kwaliteits- en voederverliezen.

ZUIVERE SNEDE MET SILO CAT:
Geen gevaar voor schimmel- en gistvorming aan 
het snijvlak. Ruwvoerverliezen worden vermeden.

„Het belang van een goede ruwvoerkwaliteit voor 
de prestaties en gezondheid van het vee is onom-
streden.

Om deze goede kwaliteit te bereiken is er meer 
nodig dan alleen zorgvuldigheid bij het inkuilen.Het 
uitkuilen is van groot belang als het er om gaat de 
kwaliteit te behouden en de voerverliezen te mini-
maliseren.

Want alleen ruwvoer met een goede conserve-
ringskwaliteit en aerobe stabiliteit wordt door het 
vee graag gevreten. Het blijkt dat met name veran-
deringen in de geur en schimmelvorming de ruw-
voeropname en het welbevinden van het vee nega-
tief beïnvloedt. Bij het uitkuilen wordt vaak te weinig 
aandacht besteed aan een perfect snijvlak.

Is het snijvlak niet mooi vlak, dan ontstaan er plek-
ken waar zuurstof binnen kan treden. Dat leidt op 
haar beurt tot schimmel- en gistvorming en daar-
mee verliezen. Het is van belang deze verliezen tot 
een minimum te beperken omdat het leidt tot se-
lectiegedrag van de koeien of erger, tot complica-
ties bij de stofwisseling van de dieren. Onderzoeken 
wijzen uit, dat per seizoen zo’n 10 % verloren gaat 
bij het in- en uitkuilen van het voer.

Deze verliezen moeten dan vervolgens weer wor-
den opgevangen door extra krachtvoer.

Bij het uitkuilen met de nieuw ontwikkelde SILO CAT 
kuilhapper is het snijvlak glad en vast. Hiermee blijft 
de temperatuur van de silo laag en kan geen regen-
water binnendringen. Bovendien blijft er geen los 
ruwvoer liggen in de silo.” Aldus Manfred Gollham-
mer, productmanager bij MAMMUT.

Een zuiver snijvlak is dus onontbeerlijk voor optima-
le ruwvoerkwaliteit en geringe voerverliezen. Alleen 
dan kan het vee maximaal presteren, bij een hoog 
dierenwelzijn. En dat leidt dan weer tot goede eco-
nomische resultaten voor de veehouder.

Manfred Gollhammer
MAMMUT productontwikkeling en veehouder



De MAMMUT kuilhapper overtuigt dankzij een 
soepele snede, die een strak snijvlak achterlaat. 
Deze techniek spaart niet alleen de machine, 
maar ook het gesneden silageblok en de ruwvoer-
kuil. Zuurstof heeft geen kans binnen te dringen.

VOORZICHTIGE SILOVERWIJDERING
De gelaste snijkant en de gunstige snijradius van de 
tang maken een soepele snede door de silobodem 
mogelijk. Dankzij de lagere snijweerstand worden 
de tang en het draagvoertuig dus minder belast. 
Door de doosconstructie bevinden alle verster-
kingen zich binnenin de snijkorf – er ontstaat een  
absoluut glad oppervlak op het siloblok. Dit be-
schermt het siloblok tegen ongewenste ventilatie 
en houdt het compact en stabiel.

Bovendien geeft de dubbelwandige constructie het 
toestel een enorme stabiliteit. Ook hier zorgt een 
torsiebuis ervoor dat er geen vervorming optreedt - 
zelfs niet bij extreme belastingen (b.v. het uitsnijden 
van een half siloblok uit de silo).

Gemakkelijk snijden met de SILO CAT

Het gelaste Hardox-mes zorgt voor minder snijweerstand 
in de silo.

De optimaal geselecteerde draaipunten zitten dichtbij 
de „neutrale fase“.

Dankzij de goed doordachte constructie van de kuilhapper 
kan een olie verdeel ventiel achterwege worden gelaten.
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LANGE LEVENSDUUR
Zowel het frame als de tanddragers zijn gepoeder-
coat, dat zorgt voor een lange levensduur.Ook de 
grote pendiameter en de kunststof slijtplaat bij het 
hoofdlager dragen hieraan bij.

EEN GROTE MATE VAN FLEXIBILITEIT
Voor alle snelkoppelsystemen van voorladers, 
telescoopladers en shovels zijn aanbouwdelen 
beschikbaar. Samen met de vele opties bete-
kent dit een grote flexibiliteit. Maar ook een hoog 
bediencomfort, dankzij snel en eenvoudig aan- 
koppelen van de kuilhapper. Een groot assorti-
ment aan accessoires zorgt bovendien voor veel 
flexibiliteit bij het gebruik van de kuilhapper bij gras 
of mais. U wisselt snel van kuilhapper, naar een 
grondbak of palletvorken en weer terug. Zo spaart 
u tijd, zweet en geld.

INDIVIDUELE KLANTOPLOSSINGEN
MAMMUT is gespecialiseerd in individuele klan-
toplossingen en een breed pakket aan technische 
opties. Zo kan men bij de SILO CAT kuilhapper kie-
zen uit vele opties., o.a. een bodemplaat, een af-
schuifsysteem voor gras, meerdere ventielblokken 
met volgordeschakelingen, etcetera. Daarnaast is 
er maatwerk mogelijk.

Onestopshop: MAMMUT biedt een grote keus aan aan-
bouwdelen voor tractoren, wiel- en telescoopladers.

De grote bout van het hoofdlager (type N, M: 50 mm Ø / 
type H, XL: 60 mm Ø) garandeert een lange levensduur van 
de silotang.

Alle toebehoren kunnen met schroefverbindingen op ieder 
gewenst moment worden aangebracht. Op de afbeelding 
ziet u de inklapbare bodemplaat die bij fijnkorrelig kuilvoer 
brokkelverlies voorkomt.



Onze kennis is uw voordeel

DIT ZIJN DE VOORDELEN VAN DE MAMMUT SILO CAT

• De beste voerkwaliteit: geen nafermentatie van de kuil met de daarbij behorende verliezen. Goede 
blokvorm, belangrijk voor automatische voerinstallaties.

• Lichte en soepele snijbeweging: Geringe snijweerstand, dankzij optimale snijradius van het 
aangelaste mes. Dit betekent een geringe belasting van de constructie.

• Lange levensduur: een groot hoofdlager evenals het gepoedercoate draagframe zorgen voor on 
derhoudsarm en zorgeloos werken.

• Laag eigengewicht en de hoogste stabiliteit: het lage gewicht van de kuilhapper spaart zowel de 
machine als ook het dragende voertuig.

• Hoge flexibiliteit: voor de SILO CAT zijn individuele extra opties voor verschillende silages verkrijgbaar. 
Alle accessoires en aanbouwvarianten zijn geschroefd en kunnen altijd achteraf worden nagerust.

Hendrik Kuiper 
uit Easterein, Friesland, Melkveehouder

„Ik voer dagelijks 350 melkkoeien. Daarbij speelt 
de uitkuiltechniek een belangrijke rol. Capaciteit, 
betrouwbaarheid en kwaliteit zijn hierbij doorslag-
gevend. Iedereen weet hoe belangrijk zorgvuldig 
inkuilen, vastrijden en luchtdicht afdekken is. Niet 
iedereen is zich ervan bewust dat bij het uitkuilen 
minstens zo veel verliezen optreden. Door over te 
schakelen op de nieuwe SILO CAT kuilhapper van 
MAMMUT ben ik me daarvan pas echt bewust ge-
worden. De happer is tot in detail goed doordacht. 
Hij snijdt licht dankzij de positie van het draaipunt 
en maakt een mooie zuivere snede. Ook bij lang 
en vezelig materiaal wordt niets losgetrokken en 
wordt schimmelvorming voorkomen.”



Bouwhoogte XL voor achteraanbouw en wielladers

Het programma van 0,50 m³ tot 3,10 m³

Bouwhoogte M voor achteraanbouw, frontloaders, telescoopladers en wielladers

Bouwhoogte H voor achteraanbouw, telescoopladers en wielladers

Bouwhoogte N voor frontloaders, compacte shovels en achteraanbouw

MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.
A-4942 GURTEN - Rieder Straße 9 - Tel. +43 (0)7757 / 6701 - Fax 6701-33
e-mail: office@mammut.at - Website: www.mammut.at

w
w

w
.a

gr
om

ar
ke

tin
g.

at

MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.
A-4942 GURTEN - Rieder Straße 9 - Tel. +43 (0)7757 / 6701 - Fax 6701-33
e-mail: office@mammut.at - Website: www.mammut.at

w
w

w
.a

gr
om

ar
ke

tin
g.

atVoor meer informatie staan we graag tot uw beschikking!
Neem contact op via +31 (0) 620 84 85 16!
Ook voor uw bedrijf vinden wij de ideale oplossing!
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Type M,
de universele middenklasser voor 
tractoren tot 100 pk, maar ook voor 
middenklasse shovels. Een echte 
bestseller.

Type XL,
de zware uitvoering voor grote 
volumes.

Type N,
door de lage constructie zeer ge-
schikt voor compacte shovels. Er is 
speciaal aandacht besteed aan een 
laag eigengewicht.

Type H,
speciaal ontwikkeld voor grote blok-
hoogtes en tractoren met meer dan 
100 pk (evt. met hefmast tot 2,30 
meter). Met de H-modellen kunnen 
ook ronde balen worden opgedeeld.

Technische gegevens SC 90 N SC 120 N SC 150 N

Blokbreedte 0,91 m 1,19 m 1,44 m
Blokhoogte 0,70 m 0,70 m 0,70 m
Blokdiepte 0,78 m 0,78 m 0,78 m
Blokinhoud 0,48 m³ 0,64 m³ 0,78 m³

Cilinder Ø (2 Stk.) 90 mm 100 mm 100 mm
Eigengewicht 360 kg 420 kg 480 kg
Aantal tanden 8 10 12

Technische gegevens SC 170 M SC 195 M SC 220 M

Blokbreedte 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

Cilinder Ø (2 Stk.) 110 mm 110 mm 110 mm
Eigengewicht 655 kg 730 kg 805 kg
Aantal tanden 14 16 18

Technische gegevens SC 170 H SC 195 H SC 220 H SC 240 H

Blokbreedte 1,69 m 1,94 m 2,19 m 2,41 m
Blokhoogte 1,15 m 1,15 m 1,15 m 1,15 m
Blokdiepte 0,80 m 0,80 m 0,80 m 0,80 m
Blokinhoud 1,55 m³ 1,71 m³ 2,01 m³ 2,22 m³

Cilinder Ø (2 Stk.) 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Eigengewicht 840 kg 930 kg 1.020 kg 1.110 kg
Aantal tanden 14 16 18 20

Technische gegevens SC 195 XL SC 220 XL SC 240 XL

Blokbreedte 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

Cilinder Ø (4 Stk.) 100 mm 100 mm 100 mm
Eigengewicht 1.510 kg 1.630 kg 1.750 kg
Aantal tanden 16 18 20




