afdekinnovatie

AGRIDEK AFDEKSLANGEN
Kwalitatief goed ruwvoer is een must voor een hoge
melkproductie en een verbetering van de winstmarge.
Agridek is van mening dat kwalitatief goede, constante
en betaalbare ruwvoer te bereiken is door gebruik te
maken van lasagnekuilen.
Het maken van een lasagnekuil is erg arbeidsintensief.
Het slepen met zandzakken en autobanden is zwaar en tijdrovend
en hebben minimaal gewicht voor een goede afsluiting van de
onderliggende kuil. Agridek komt daarom met haar nieuwe
Agridek Afdekslangen leverbaar in de doorsnedes:
- 19 cm = 28 l/m
- 23 cm = 41 l/m
- 28 cm = 61 l/m
Na het inkuilen wordt het landbouwplastic en eventueel
windkleden over de kuil gelegd. Daarna legt u de slang in de
lengte richting over de kuilbult, sluit de waterpomp aan en
vult deze met (sloot)water.
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AGRIDEK AFDEKSLANGEN
De slangen zijn gemaakt van 1100 gr/m2 Kiwa kwaliteit pvc
doek en eindigen tweezijdig in een conisch deel, waar de
kamlok tule koppeling rechtstreeks op gemonteerd wordt.
De slangen zijn symmetrisch, waardoor de slang gekoppeld,
afgesloten kan worden met een eindkap of de vulopening met
schuifafsluiter naar eigen wens gekoppeld kan worden. Daarnaast
zijn de volledig in RVS uitgevoerde “Slang afsluitklemmen”
geschik voor het halvewegen afsluiten van de slangen. Naast de
slang levert Agridek ook robuste waterpompen met automatisch
vlottersysteem, vraag naar de mogelijkheden.
Kortom; Alle ruwvoer voordelen van de Lasagne kuilen,
zonder de arbeidsintensieve werkzaamheden.

Afdekprincipe 1

afdekslang

VOORBEELD SET AGRIDEK AFDEKSLANGEN

landbouwplastic

graskuil

sluifsilo

- 2x Afdekslang van diamter 23 cm x 50 meter
- 2x koppelingset met schuifafsluiter
- Agridek overstortbuis
- Toebehoren en instructie
(excl. toevoerslang)

€ 1.997

Afdekprincipe 2
afdekslang

landbouwplastic

afdekslang

CONTACT

graskuil

sluifsilo

Wilt u meer weten over de afdekslangen van Agridek of
de andere innovatieve afdeksystemen van Agridek?
Onze specialisten komen graag bij u langs. U kunt ook altijd
bellen voor een geheel vrijblijvend advies over uw silo, afmetingen
en kuilopslagmethodes. Maak vandaag nog een afspraak!
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