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FLEXIBEL, VEELZIJDIG EN ONEINDIG INSLURVEN!

DE NIEUWE STANDAARD VOOR INSLURVEN! 

Inslurven of bagging heeft zich als opslagsysteem voor veevoeders wel bewezen. Minder ver-
liezen en een flinke arbeidsbesparing. In de praktijk is het inslurven nog wel eens een probleem. 
De werkbreedte van de machines, de lange ombouwtijd en de lage transportsnelheid beperken 
de inzetbaarheid van het systeem voor de loonwerker.

Snel wegtransport
Machine is RDW gekeurd en wordt 
door een vrachtwagentrekker 
getransporteerd. Dit maakt een snel 
transport via de weg mogelijk met 
een breedte van 2,55m. Minder tijd-
verlies en een groter werkgebied.

Iedere ondergrond
Rupsen garanderen een goede 
werking op iedere ondergrond. In-
slurven gebeurt op het rupsonder-
stel, met ingebouwd remsysteem. 
Met rupsen is voldoende drukop-
bouw in de slurf gegarandeerd. 
Slurven kunnen op ieder onder-
grond worden gelegd.

Snelle ombouw
De tijdrovende ombouw van trans-
port naar werkpositie is verleden 
tijd. Bij aankomst op locatie wordt 
de machine afgekoppeld van de 
trekker. De zijwanden van de 
stortbak en de perstunnel worden 
uitgeklapt en de machine is klaar 
voor gebruik!
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Technische gegevens:

*Afmetingen onder voorbehoud

FLEXIBEL, VEELZIJDIG EN ONEINDIG INSLURVEN!

Geschikt voor:

Werkbreedte 3,30m

Geringe werkbreedte maakt het mogelijk op iedere 
plek op het erf een slurf neer te leggen. Mais, pers-
pulp en ander bijproducten moeten vaak aan het 
eind van het seizoen nog een plek hebben. Vaak is 
ruimte dan een probleem. Met de werkbreedte van 
slechts 3,30 meter kan eenvoudig een slurf worden 
gelegd op bijna elke plek. Denk ook aan kavelpaden. 

Details Transport Werk

Breedte 2,55 meter 3,30 meter (bij maximaal 3,0 meter tunneldiameter)

Lengte 8,00 meter 8,00 meter

Hoogte 3,20 meter 3,20 meter

Gewicht 12.000 kg ~

 Snijmijs 
 Korrelmais
 Granen, droog en vochtig
 Vochtige bijproducten (perspulp, cigarant, corngold,               

      bierbostel, etc.)
 GPS, graansilage
 Stro
 Droge fractie mest
 Biomassa
 Afval

Ook leverbaar in uitvoering voor:

  Landbouwverkeer (zonder kingpin, met trekhaak)   Dieplader transport (alleen met rupsonderstel)


