HAAL MEER UIT UW RUWVOER MET DE AGRIDEK LASAGNEKUIL

afdekinnovatie

AGRIDEK HASPELSYSTEEM
Waarom een haspelsysteem?

Maak eenvoudig lasagnekuilen.

Of u nou op zoek bent naar manieren om de kwaliteit van uw
ruwvoer te verbeteren of naar een vorm van arbeidsverlichting,
met de haspelsystemen van Agridek slaat u twee vliegen in één
klap. De kwaliteit van het ruwvoer draagt bij aan een hoge
melkproductie en een verbetering van de winstmarge en wij
geloven dat dit bereikt kan worden door gebruik te maken van
lasagnekuilen. Het haspelsysteem is de ideale oplossing om
lasagnekuilen mogelijk te maken zonder dat er verdere grote
investeringen nodig zijn. U kunt namelijk met de bestaande silo’s
en conventioneel landbouwplastic lasagnekuil maken en ook nog
eens proﬁteren van een ﬂinke arbeidsbesparing.

Enkele voordelen op een rij

Hoe werkt het?

Het hydraulisch aangedreven haspel systeem werkt in combinatie
met een trekker, verreiker of shovel en mag over de weg vervoerd
worden. Het systeem is makkelijk en snel af te koppelen. 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.

• 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

Door de verschillende
afmetingen geschikt
voor (bijna) iedere silo!
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• Breedte: op maat gemaakt tussen de 5 en 10 meter.
• Goed te combineren met Agridek afdekkleden.

Voor meer informatie en een offerte neem contact op met onze verkoop
adviseur Klaas Damstra! Tel. +316 15390078 - e-mail verkoop@agridek.nl

www.agridek.nl

