afdekinnovatie

AGRIDEK AFDEKSLANGEN
Kwalitatief goed ruwvoer is een must voor een hoge
melkproductie en een verbetering van de winstmarge.
Met de Agridek Afdekslangen maakt u eenvoudig een
lasagnekuil en geniet uw melkvee van constant en
evenwichtig ruwvoer.
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 worden het landbouwplastic en de
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
Het 1100 gr/m² doek is UV bestendig en gaat jarenlang mee. De
slang uiteinden zijn conisch en hebben een grote doorlaat (3 inch
kamlok koppeling). De afdekslangen lopen in minder dan een
minuut helemaal leeg.
De uiteinden zijn symmetrisch, waardoor het niet uitmaakt aan
welke kant de blindkap of de koppeling met schuifafsluiter geplaatst
wordt. De Agridek koppeling sets worden met korte tussenstukken
aan elkaar door gekoppeld. Na de laatste set wordt er een overstort
buis geplaatst. Het slimme ontwerp zorgt voor eenvoudige
ontluchting en er is geen risico op overdruk in de afdekslangen.
De Agridek RVS afsluitklem geeft de mogelijkheid om tijdens de voerperiode de afdekslang op elke gewenste lengte af te knijpen. Om de
set compleet te maken leveren we ook de bijpassende waterpompen.
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SET AGRIDEK AFDEKSLANGEN

CONTACT

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

Interesse in onze lasagne gedachte en de
andere mogelijkheden? Bel of mail ons gerust
voor een adviesgesprek.

€ 1.997
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