Kuilverdeler
Silo Fox

Het sterke
merk

Voor homogeen voer

Betere voerkwaliteit leidt
tot hogere efficiency

Goed doordacht,
tot op het laatste detail
Optimaal draaipunt
Met behulp van de hydraulische zwenkbok (optie), wordt
het ruwvoer egaal verdeeld tot in de verste hoeken van
de silo. De zwaardere modellen (Titan en zwaarder) zijn
voorzien van twee cilinders, zodat ze ook zonder probleem
aan zware tractoren en shovels kunnen worden gebouwd.
De zware cilinders met gestuurde terugslag klep zorgen
voor stabiel zwenken.
Met twee aandrijftoerentallen en meervoudige aankoppelpunten, kan de Silofox door zowel grote als kleine tractoren
worden aangedreven.
Een grote zijdelingse verschuiving is mogelijk door het
optimaal gekozen draaipunt direct boven de montagedriehoek. Dit vergemakkelijkt niet alleen het losmaken
van de silowand in de praktijk, maar bespaart ook het
gebruik van een groothoek-aftakas.

Beste verdeelkwaliteit

ONZE TIP
De continu stijgende melkproductie van moderne melkkoeien, vraagt kwalitatief hoogwaardig voer. Ruwvoer is de
absolute basis voor succes. Er wordt veel aandacht besteed
aan de ruwvoerderwinning, zodat het te voeren produkt van
optimale kwaliteit is.
Tijdens het oogstproces wordt het tempo bepaald op de kuil.
Het ruwvoer moet voldoende verdeeld en verdicht kunnen
worden voor een optimale bewaring en kwaliteitsbehoud.
Daarnaast moet de structuur van het ruwvoer behouden
blijven.
MAMMUT is pionier op het gebied van kuilverdelers en
verdichters. De Silofox is door de jaren heen een begrip
geworden en wordt nog elke dag verder ontwikkeld. Vele
slimme details maken de Silofox tot een efficiënte machine.
Dankzij snelle verdeling heeft de chauffeur veel tijd voor
verdichting voordat de volgende wagen aan de kuil verschijnt.

Met de MAMMUT Fortuna
voerschuif worden de dieren
de gehele dag voorzien van fris,
los en smakelijk voer.

Door de uitgekiende vorm en plaatsing van de verdeelschoepen glijdt het ruwvoer soepel van de trommel. Veelal is het
voer al in één werkgang voldoende verdeeld.
Vanaf het model SF 195 Classic zijn de buitenste schoepen
korter, om de voorkomen, dat het voer over de rand van de
silo valt. De gebruiker kan de schoepen zelf met opzetstukken
verlengen, als dat in zijn bedrijfssituatie beter past.

a lot
better

Topprestaties
op elk voertuig
Speciaal voor aanbouw aan shovels is de Silofox
leverbaar met hydraulische aandrijfunit. Deze combinatie
met haar goede gewichtsverdeling levert een enorme
verdeelen verdichtingskwaliteit.

Silo Fox Classic

Silo Fox Titan

De klassieke verdeler voor individueel
gebruik op kleinere bedrijven die zelf
inkuilen. Met een breedte van 1,75,
1,95 of 2,15 meter is deze verdeler
afgestemd op kleine tractoren. De
Classic verdeelt als zijn grote broers en
met een watergevulde trommel verdicht
hij als de beste.

Voor middelgrote bedrijven die zelf inkuilen, bevelen we
de Silofox aan voor tractoren van 80 tot 120 pk. De hoge
doorvoercapaciteit tijdens verdelen en het grote walsgewicht
(1100 kg met watervulling) geven de machine een hoge
slagkracht.
De trommel is aan de buitenzijde afgedicht, zodat zich
daar geen voer kan ophopen.

GEWICHTSOPTIMALISERING
Verbeterde verdichting betekent minder
lucht in het voer en daardoor een
verbeterde voerkwaliteit. Door de
trommel met water te vullen, neemt de
verdichtingscapaciteit enorm toe.

Met hydraulische zwenken is voorzien van een zwenkbok, zodat u op
bredere silo’s en in lastig te bereiken
hoeken een perfecte verdeling krijgt. U
bespaart tijd en brandstof. De Mammut
kwaliteit is terug te vinden in de perfecte lasnaden, poedercoating en de
hoogwaardig gelagerde ophanging van
de trommel.

Standaard uitrusting

Opties

Standaard uitrusting

Opties

3-punts aanbouwbok

Hydraulische zwenken

3-punts aanbouwbok

Hydraulische zwenken

Met water vulbare trommel

Hydromotor

Variabele verdeelbreedte

Hydromotor

Aftakas met slipkoppeling

Trommelverbreding

Met water vulbare trommel

Verlichting

Variabele verdeelbreedte vanaf type SF 195 Classic

Omkeerbak voor fronthef met geïntegreerde slipkoppeling

ingebouwde overbelastingsbeveiliging

Trommelverbreding

Aftakas

Omkeerbak voor fronthef met geïntegreerde slipkoppeling

Ombouw van achter- naar vooraandrijving zonder
omkeertransmissie

Koppeling van de nokkenschakelaar

Silo Fox Gigant

GEEN VOER OP DE NEUS
VAN DE TRACTOR

Silo Fox Koloss

De beschermplaat voorkomt dat
voer op de fronthef en grille
van de tractor terecht komt.

LANGE LEVENSDUUR
Ook na jarenlang gebruik blijft de Gigant
perfect functioneren, dankzij het
uitgekiende ontwerp van de machine
met hoogwaardige lagerbussen en een
grote afstand tussen de lagers.

Top van de range
is de SF Koloss.
Ontworpen om ook
de grootste tractoren
volop aan het werk
te zetten. Dit is dé
loonwerkmachine, die perfect
past bij grote hakselaars en ook
bij biogasbedrijven.

De bedrijven worden groter en
het aantal dieren neemt toe.
Met de Silofox Gigant blijft
u de grootste hakselaars en
opraapwagens voor, omdat hij
veelal in één werkgang perfect
verdeelt om vervolgens
voldoende tijd over te houden
om te verdichten.

Standaard uitrusting

Een schroefbare geleideplaat aan
het uiteinde van de trommel houdt
de silo compact, ook bij fijn gehakseld
materiaal zoals bijvoorbeeld maïs.

GEEN OPHOPING
VAN VOER
Dankzij de afdekplaten in de
trommel hoopt zich daar geen
voer op.

Moderne ledverlichting draagt bij aan
de verkeersveiligheid én maakt het
werken in de late en vroege uurtjes
een stuk eenvoudiger.

Opties

3-punts aanbouwbok

Hydraulische zwenken

Variabele verdeelbreedte

Hydromotor

ingebouwde overbelastingsbeveiliging

Verlichting

Aftakas

Met water vulbare trommel
Omkeerbak voor fronthef met geïntegreerde slipkoppeling
Koppeling van de nokkenschakelaar

Standaard uitrusting

Opties

3-punts aanbouwbok

Hydraulische zwenken

Variabele verdeelbreedte

Hydromotor

Koppeling van de nokkenschakelaar

Verlichting

Aftakas

Met water vulbare trommel
Omkeerbak voor fronthef met geïntegreerde slipkoppeling

Silo Fox
modellen en
technische gegevens

Technische gegevens

SF 175 Classic

SF 195 Classic

SF 215 Classic

Trommeldiameter

1.040 mm

1.040 mm

1.040 mm

Totale trommelbreedte

1.730 mm

1.950 mm

2.130 mm

Werkbreedte

2.500 mm

2.650 mm

2.850 mm

Ten minste 60 pk

Ten minste 60 pk

Ten minste 70 pk

540/1.000 RPM

540/1.000 RPM

540/1.000 RPM

Eigengewicht

440 kg

450 kg

475 kg

Watervulling

Ca. 350 kg

Ca. 350 kg

Ca. 350 kg

Zwenkhoek links en rechts

20 (optie)

20 (optie)

20O (optie)

Benodigd vermogen
Aftakas toerental achter/vóór

O

O

Silo Fox Classic
Technische gegevens

SF 205 Titan

SF 245 Titan

Trommeldiameter

1.150 mm

1.150 mm

Totale trommelbreedte

2.050 mm

2.450 mm

Werkbreedte

2.700 mm

3.100 mm

Ten minste 80 pk

Ten minste 90 pk

540/1.000 RPM

540/1.000 RPM

Eigengewicht

650 kg

750 kg

Watervulling

Ca. 450 kg

ca. 450 kg

Zwenkhoek links en rechts

20° (optie)

20° (optie)

Benodigd vermogen
Aftakas toerental achter/vóór

Silo Fox Titan

Technische gegevens

SF 230 Gigant

SF 280 Gigant

Trommeldiameter

1.280 mm

1.280 mm

Totale trommelbreedte

2.300 mm

2.800 mm

Werkbreedte
Benodigd vermogen
Aftakas toerental achter/vóór

Silo Fox Gigant

Eigengewicht
Watervulling (optie)
Zwenkhoek links en rechts

Technische gegevens

540/1.000 RPM

540/1.000 RPM

920 kg

970 kg

Ca. 1.000 kg

Ca. 1.000 kg

20° (optie)

20° (optie)

SF 290 Koloss

Trommeldiameter

1.480 mm

1.480 mm

Totale trommelbreedte

2.600 mm

2.900 mm

Benodigd vermogen
Aftakas toerental achter/vóór
Eigengewicht
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3.500 mm
Ten minste 120 pk

SF 260 Koloss

Werkbreedte

Silo Fox Koloss

3.000 mm
Ten minste 100 pk

Watervulling (optie)
Zwenkhoek links en rechts
Wijzigingen voorbehouden
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3.400 mm

3.700 mm

Ten minste 140 pk

Ten minste 160 pk

540/1.000 RPM

540/1.000 RPM

1.350 kg

1.480 kg

Ca. 1.000 kg

Ca. 1.000 kg

20° (optie)

20° (optie)

