HAAL MEER UIT UW RUWVOER MET DE AGRIDEK LASAGNEKUIL

afdekinnovatie

AGRIDEK AFDEKSLANGEN
Proﬁteer van onze voorraad: tot wel

15% KORTING!
HET LIJKT NOG ZO VER WEG.
Maar voor u het weet staat de eerste snede al weer voor de
deur. Gezien het succes van afgelopen jaar komen de Agridek
afdekslangen nogmaals in de aanbieding. Wilt u gemakkelijk en
snel de kuil tussentijds afdekken zonder de zware arbeid van het
zandslurven verslepen? Kijk dan snel verder!

We bieden 3 typen slangen aan
• ø 19 cm = 28 liter p/m (28kg/m gewicht) € 14,- p/m
• ø 23 cm = 41 liter p/m (41 kg/m gewicht) € 16,- p/m
• ø 28 cm = 61 liter p/m (61 kg/m gewicht) € 19,- p/m

Met de afdekslangen met koppelingssets is het afdekken
van de kuil een ﬂuitje van een cent!
U sluit simpelweg een pomp aan op de 1ste koppelingsset,
verbindt deze aan de volgende afdekslang en koppelt deze
door aan de Agridek overstort
PROFITEERT U MEE
(optioneel). Door onze materiaalVAN ONZE VOORRAAD?
keuze zijn de slangen robuust
NU IN DE AANBIEDING:
maar toch licht!

AGRIDEK HASPELSYSTEEM
Maak eenvoudig lasagnekuilen.
Enkele voordelen op een rij
• Snel kuil afdekken en blootleggen.
• Arbeidsverlichtend.
• Makkelijker lasagnekuilen maken.
• Goed te combineren met Agridek afdekslangen.

Agridek Haspelsysteem HS-1T
• Kan tot wel 2 lagen plastic van 15 x 80m opgerold worden.
• Ledig gewicht 600kg.
• Hoofdafmetingen: B 2.94 x L 1,59 H: 1.28 meter.
• Groene delen gepoedercoat, overige delen gegalvaniseerd.
• Hydrauliekslang uitgevoerd met een smoorventiel, zodat
de snelheid van het op en afrollen afgesteld kan worden.

Agridek Haspelsysteem Wissel HW-2T
• Gelijk aan bovenstaande haspel maar naar wens uit te breiden
met extra wisselbare rol(len).
• 2de haspelrol inbegrepen.

Agridek Haspelsysteem XL
• Breedte: op maat gemaakt tussen de 5 en 10 meter.
• Goed te combineren met Agridek afdekkleden.

ø 23cm x 45, 50, 55, 60
en 65 meter

Mail naar info@agridek.nl voor meer informatie en een offerte!
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RAILSYSTEEM COMPACT

PORTAALSYSTEMEN

De volledig elektrisch aangedreven Agridek Railsysteem
Compact rijdt over de muur en is middels een draadloze
afstandsbediening te bedienen. De combinatie met een
nieuw ontworpen afdekkleed geeft de mogelijkheid
om “kleinere” sleufsilo’s met bijproducten af te dekken.
Het concept is geschikt gemaakt voor een hoge
bedieningsfrequentie en silo’s met een achterwand.

Met het portaalsysteem dekt 1 persoon de volledige
lasagnekuil binnen 30 minuten af. Dit gebeurt door middel
van een portaalsysteem welke bestaat uit een zelfrijdende
bok met een aangedreven rol waaraan het afdekkleed
bevestigd is. Het gehele machine rijdt veilig langs de
sleufsilo. Al rijdend wordt het kleed op- of afgerold.

U kunt nu grote hoeveelheden bijproducten inkopen en deze
gemakkelijk afdekken en voeren. Bijkomend voordeel is dat de
sapwater afvoer nu in één keer goed georganiseerd kan worden.

• Gehele voerperiode constant rantsoen.
• Geen broei door berekende voersnelheid.
• Eiwit, energie en structuur in 1 kuil.
• Geen landbouwfolie meer nodig.
• De bouw van één grote sleufsilo is goedkoper dan die van
meerdere kleine sleufsilo’s.
• Het in- en uitkuilen gaat sneller en efﬁciënter, omdat het voer in
één silo wordt in- en uitgekuild.
• Betere benutting van de voedingswaarden uit de verschillende
grassnedes.

De voordelen op een rij:
• Snel grote hoeveelheden bijproducten inkopen en
afdekken zonder handwerk.
• Mogelijkheid om perssappen perfect op te kunnen vangen.
• Compacte machine.
• Onderhoudsarm.
• Systeem over de silowand en dus geen ruimte naast de silo benodigd.
• Door middel van aanbouwdelen gemakkelijk te
gebruiken op meerdere silo’s.
• Ook toepasbaar in de wintermaanden door gebruik pekelwater.
• Geen landbouwfolie nodig door speciaal ontworpen permanent
afdekkleed.

De voordelen van het Agridek Portaalsysteem
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NIEUWBOUWPLANNEN?
Laat u vrijblijvend adviseren bij
siloberekeningen!

Mail naar info@agridek.nl voor meer informatie en een offerte!
afdekinnovatie

Tel. 06 112 670 01 • Tel. 06 134 550 14

www.agridek.nl

