afdekinnovatie

AGRIDEK HASPELSYSTEEM
Kwalitatief goed ruwvoer is een must voor een hogere
melkproductie en een verbetering van de winstmarge.
Agridek is van mening dat dit te bereiken is door gebruik
te maken van volledige lasagnekuilen. Om deze
methode van kuilen optimaal te kunnen benutten heeft
Agridek meerdere innovatieve producten op de markt
gebracht, waaronder het Agridek Haspelsysteem.
Het Agridek Haspelsysteem is speciaal voor de bestaande
situatie ontwikkeld. Hiermee kunnen conventioneel
landbouwplastic en eventueel Agridek afdekslangen snel
en gemakkelijk opgerold worden. Het haspelsysteem werkt
volledig hydraulisch in combinatie met een trekker, shovel of
verreiker. Het landbouwplastic wordt bij elkaar gebonden aan
de voorkant van de haspel. Bij het oprollen wordt het plastic
via twee verticale walsen geleid om recht op de haspel te
komen.
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AGRIDEK HASPELSYSTEEM

HASPELMACHINE STANDAARD TYPE HS-1T
Dit haspelsysteem is leverbaar als een vast geheel, hierbij zit
de haspelrol vast aan de haspel. Dit type is zeer geschikt
wanneer er maar één silo/kuil afgedekt dient te worden.
Wanneer de silo/kuil afgedekt is, kan het gehele systeem
losgekoppeld worden en is de trekker, shovel of verreiker
weer bruikbaar voor andere werkzaamheden.

HASPELMACHINE WISSEL TYPE HW-2T
Om een goede constante lasagne kuil te crieren, kan de graskuil
over meerder silo’s/kuilen verdeeld worden. In dit geval is het
verwisselbare systeem een uitkomst. Hierbij is de eerste haspelrol
los te koppelen van de rest van het systeem en kan de volgende
rol aangekoppeld worden. Ook hier geldt dat na gebruik het
systeem weer losgekoppeld kan worden.

HASPELSYSTEEM XL
Bij grote rijkuilen en sleufsilo’s raden wij het haspelsysteem XL
aan. De werking is hetzelfde als de normale uitvoering. De XL
wordt op maat gemaakt met een formaat van 5 tot 10 meter.
Daarnaast is dit systeem ook te combineren met ons Agridek
Afdekkleed.

CE-MARKERING
Het Agridek Haspelsysteem is voorzien van de CE-markering
en instructieboek. Dit houdt in dat deze voldoet aan de van
toepassing zijnde Europese richtlijnen.

AFDEKSLANGEN
Het Agridek haspelsysteem werkt ook erg goed samen met
de Agridek afdekslangen, vraag naar de mogelijkheden.
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