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GIGANT

Gigantisch veel voordeel met de Gigant
Natuurlijk gunt u uw vee het beste. Maar u moet ook rekening houden met de kosten. Wilt u
zowel kwaliteit als een gunstig kostenplaatje, dan biedt Trioliet u met de Gigant 500, 700 of 900
de oplossing. De onderhoudsarme Gigant maakt het mogelijk te besparen op krachtvoer, heeft
een enorme laadcapaciteit en zorgt voor het behoud van structuur en voedingswaarde. Ook
hebt u met de Gigant de mogelijkheid om elke voersoort in de juiste hoeveelheid te laden, te
mengen en te verdelen. Kortom, de Gigant houdt zowel u als uw vee tevreden!

Enorme laadcapaciteit
Het robuuste U-vormige snijbord met extra lange zijmessen snijdt in één vloeiende en
krachtige beweging een dikke plak kuilvoer uit. Ook grote ronde of rechthoekige balen
kunnen eenvoudig met het robuuste snijbord of krabbord worden geladen. Het laadsysteem van bijvoorbeeld de 9 kuub’s machine kan tot een kuilhoogte van 3.80 mtr.
uitsnijden. Er kan dan in één snijgang ruim 2.6 kuub voer geladen worden. Bij het
heffen van de wagen kan er zelfs een kuilhoogte van 4.30 bereikt worden. Een 9
kuub’s wagen kan zodoende binnen enkele minuten geladen worden zonder brokkelen windverliezen. Het geheel uit roestvaste delen bestaande snijsysteem met
afzonderlijke hydraulisch aangedreven geharde messen wordt gedwongen door de
kuil gevoerd. Doorsnijden tot op de bodem van zelfs de zwaarste kuilen is hiermee
gewaarborgd. Een steile en gladde kuilwand wordt hierbij achtergelaten waardoor
inwatering en broei wordt voorkomen.

Behoud van structuur en voedingswaarde
Het unieke laadsysteem snijdt het voer uit de kuil zonder de structuur aan te tasten.
Ook tijdens het mengen met de verticale vijzel wordt het voer zonder al te veel
weerstand boven in de mengkamer getransporteerd en valt door eigen gewicht
terug. De voerstructuur blijft hierbij behouden.

Onderhoudsarme en eenvoudige techniek
De vijzelconstructie van de Gigant wordt direct gesteund op het robuuste frame van
de wagen. De vijzel wordt zowel aan boven- als aan onderzijde gelagerd.
Vijzelaandrijving en bodem worden hierdoor gevrijwaard van de grote krachten
tussen vijzel en wand. De vijzelaandrijving inclusief lagering is praktisch onderhoudsvrij. Het doseersysteem behoeft wat dat betreft geen nadere uitleg, de
eenvoud straalt er immers vanaf. Ook het snijsysteem is na ruime praktijkervaring
en toepassing van nieuwe technieken uiterst betrouwbaar en onderhoudsarm.

Perfect zicht op het uitdoseren
Het uitdoseren geschiedt op een uiterst overzichtelijke en snelle wijze. In
U-stallen is praktisch elke voerplaats bereikbaar. De stand van de
doseerschuif is vanaf de tractor nauwkeurig op de gewenste hoeveelheid
in te stellen. Een gestuurde glijplaat, die met het bedienen van de
doseerschuif automatisch naar buiten wordt bewogen, zorgt ervoor dat
het voer voldoende ver buiten het wielspoor wordt uitgedoseerd.

Type Gigant
500 M/K
Dosering
Inhoud m³
5
Lengte m
4.00
Breedte m
2.15
Hoogte m
2.20
Breedte buitenkant wielen m
1.93
Uitkuilhoogte max.* m
3.50
Hoogte bij geheven machine m
2.35
Breedte snijbord/krabbord m
1.23
Uitkuildiepte max. m
0.45
Uitdoseerhoogte m
0.55
Eigen gewicht kg
2.500
Laadvermogen max. kg
2.000
Benodigd tractorvermogen kW/pk
35/48
Aantal mesposities per vijzel
6
Aantal vijzelmessen per vijzel
3
Bandenmaat (2 st.)
6.50 x 10 12 PR
Benodigd hydraulisch vermogen
Benodigde hydraulische aansluiting
* Bij het heffen van de wagen

700 M
900 M
2 zijkleppen
7
9
4.70
4.90
2.25
2.45
2.30
2.45
2.14
2.20
3.90
4.30
2.60
2.75
1.23
1.23
0.50
0.50
0.70
0.70
3.500
3.750
2.500
3.500
45/62
50/68
7
7
4
4
10.0/75-15.3 18 PR
25 l/min, 170 Bar
1 enkelwerkend ventiel met retour

Standaard uitvoering
De Gigant wordt standaard geleverd met
Trioform snijmessen op de verticale vijzel,
een U-vormig snij-laadsysteem (type M), of
een krabbord met verende anti morsplaat
(type K), hydraulisch bediende en regelbare
doseerschuiven aan weerszijden, groothoekaftakas, trekboom voor bovenaansluitng, twee
wielen, hydraulische reminrichting met
parkeerrem (type 700 en 900) en bediening
d.m.v. handelventielen op een verstelbare
console.

Accessoires
De Gigant is naar wens te leveren met een
elektronische of hydraulische weeginstallatie,
hydraulische steunpoot, verlichting, camerasysteem, langere vijzelmessen en elektrische
of mechanische afstandsbediening d.m.v.
bowdenkabels.
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