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ses and pi

tl yPortaa s s eem Portaalsysteem
Het portaalsysteem is geschikt voor silo’s tot een breedte van 
wel 26 meter. De machine rijdt naast de silowanden.

Standaard:
      Ledverlichting.
      Stuurcorrectie. (nieuw)
      CE-keurmerk

Inkuilen
Nadat u heeft ingekuild, is het afdichten van de sleufsilo een 
eenvoudige klus. U rolt het zeil over het ruwvoer. Vervolgens 
koppelt u het afdekzeil aan op het vul-overstortwatersysteem. 
U zet de waterpomp met automatische niveauregeling aan en 
ca. een uur later is het afdekkleed gevuld met water.
Het watersysteem zorgt voor een gelijkmatige vulling van de 
waterslangen.

Voeren
De afsluitrol die op het snijvlak van het voer ligt, zorgt voor 
een goede afsluiting en voorkomt opwaaien van het zeil.
Ook zorgt de afsluitrol ervoor dat er geen broei ontstaat. 
Het systeem kan in de winter gevuld worden met zout water. 
Hierdoor functioneert het systeem ook onder winterse 
omstandigheden optimaal.  

Aandrijfmogelijkheden:
     Solar
      Netstroom
      Generator/benzine of diesel
      Externe bron/tractor-shovel

Bediening:
      Afstandsbediening
      Vanaf een plateau



Portaalsysteem
met wisselrol

Portaalsysteem met wisselrol
Met dit innovatieve systeem kan de veehouder met 1 machine 
meerdere silo’s (met dezelfde maatvoering) bedienen.
De ruimte tussen de silo’s moet min. 1,5 meter te zijn, zodat de 
afdekmachine langs de silowanden kan rijden. De machine is in 
hoogte verstelbaar, waarmee u de rol kunt wisselen en ook  
onder de machine door kunt rijden.

Standaard:
      Ledverlichting.
      Stuurcorrectie. (nieuw)
      CE-keurmerk

Inkuilen
Tijdens het inkuilproces wordt de machine, van de silo waaruit 
gevoerd wordt, naar de silo gereden waarin ingekuild wordt. 
Elke silo heeft een wisselrol, deze wordt door de machine 
opgepakt of afgelegd. Door de rol op de voersilo voldoende 
ver weg te rollen, kunt u tijdens het inkuilen blijven voeren.

Voeren
De afsluitrol die op het snijvlak van het voer ligt, zorgt voor een 
goede afsluiting en voorkomt opwaaien van het zeil. Ook zorgt 
de afsluitrol ervoor dat er geen broei ontstaat. het systeem kan 
in de winter gevuld worden met zout water. Hierdoor functio-
neert het systeem ook onder winterse omstandigheden 
optimaal.  

Aandrijfmogelijkheden:
      Solar
      Netstroom
      Generator/benzine of diesel
      Externe bron/tractor-shovel

Bediening:
      Afstandsbediening
      Vanaf een plateau



Het railsysteem

Lasagnekuilen
Tegenwoordig kiezen veel veehouders ervoor hun kuilproces 
te veranderen en hun sleufsilo’s te vergroten. De diverse 
grassneden worden over elkaar heen ingekuild. Het afdek-
systeem dekt de kuil eenvoudig en snel af. De afsluitrol 
die op het snijvlak van het voer ligt, zorgt voor een goede 
afsluiting en voorkomt opwaaien van het zeil. Ook zorgt de 
afsluitrol ervoor dat er geen broei ontstaat. Hierdoor heeft 
u tijdens de gehele voerperiode een constante optimale

Het railsysteem rijdt in een goot op de silowand. Deze wordt 
met speciale beugels op de wand gemonteerd, hiervoor 
moeten de gestorte wanden van de silo min. 20 cm dik zijn.
Tevens is er de mogelijkheid om de machine in hoogte te
verstellen, zodat u tijdens het inkuilen onder de rol door
kunt rijden. Het afdekken van de kuil gebeurt op dezelfde 
manier als omschreven bij het portaalsysteem.

kwaliteit ruwvoer

Het watersysteem
Naast de afdekmachine en het afdekkleed, is een goede 
watervoorziening een belangrijk onderdeel. Zo kunt u tijdens 
het grootste deel van het jaar gebruik maken van zoet water, 
al dan niet uit een nabij gelegen sloot. Wanneer het gaat 
vriezen zult u gebruik moeten maken van zout water opdat 
de slangen en leidingen niet bevroren raken.
Het watersysteem zorgt voor een gelijkmatige vulling van 
de waterslangen. De slangen zorgen voor neerwaartse 
druk op het kleed en de verticale druk dicht ook de zijkant 
goed af. De slangen zijn gekoppeld aan een automatisch 
overstortsysteem. Bij het uitkuilen rolt u het kleed terug, 
waarbij het water automatisch opgeslagen wordt of terug 
de sloot in gaat. Bij het vullen van de waterslangen slaat de 
pomp automatisch uit, wanneer alle slangen gevuld zijn. 

Het railsysteem rijdt in een goot op de silowand. Deze wordt 

moeten de gestorte wanden van de silo min. 20 cm dik zijn.
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