Voorlopig is er nog geen brochure beschikbaar van dit nieuwe model van Siloking
Dit model bestaat in 15m³ met enkele vijzel en 19 en 22m³ met dubbele vijzel.

Kverneland Siloking Selfline 4.0 premium 15m³
Een concept van vermogen en capaciteit – de Premium Selfline 4.0 biedt meer
prestaties en efficiëntie. De langere laadfrees kan voer verzamelen tot 5m hoogte.
De sterke 129kW (175pk) motor is standaard op de Selfline 4.0.
Nauwkeurig geformuleerde rantsoenen met een ideale structuur in een perfecte
menging zijn de basis voor de beste opbrengsten van uw veestapel. Daarnaast
geeft u uw koeien de best mogelijke zorg. Eén machine en één chauffeur. Bedenk
daarentegen het traditionele voersysteem: één trekker en een getrokken
voermengwagen, plus een trekker met voorlader of shovel/verreiker. De investering
van één machine is interessant – bovendien minder onderhoudskosten! Met een
grote keus uit diverse opties, kan de machine geleverd worden in de uitvoering die
perfect bij u past…
De Voordelen:
·

15m3 versies met 1 vijzel

·

Nieuwe common rail SCR motortechnologie.

·

Laadfrees kan uitkuilen tot 5m hoogte.

·

Sterke 129kW/175pk motor.

·

Wendbaar en flexibel rondom de boerderij.

·

Luxe cabine voor comfort chauffeur

·

Hydrostatische bediening
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De motor:
Volvo D5
4-cilinder met 5.1-liter inhoud
Eén motor van 105 tot 160 kW (140- 218 pk)
Extreem hoog koppel bij laag toerental
Laag brandstof verbruik
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Wendbaarheid
De Selfline 4.0 zelfrijdende voermengwagens is gebaseerd op een uniek
ontwerp met drie wielen. Het sturende achterwiel zorgt ervoor dat de machine kan
draaien om z’n vooras.
Dit levert een extreme wendbaarheid
op in krappe situaties.
Dankzij de achterwielbesturing is de draaicirkel
zo klein mogelijk en is een ultieme bediening
van de machine mogelijk tijdens het laden en lossen.
Dit is met name van belang voor het nauwkeurig
lossen en om verlies tijdens het laden te beperken.
De machine kan door deze achterwielbesturing zo worden geplaatst dat de
laadfrees zelfs materiaal uit de rand van de silo kan halen. Dit betekent minder
handmatig werk en bovendien minder verspilling.
Kleine silo’s, lage ingangen van bedrijfsgebouwen en stallen, zelfs smalle
voergangen vormen geen probleem voor de Prestige zelfrijders.
De laadfrees
De 2 m brede uitnamefrees zorgt voor een uiterst snelle
en gelijkmatige voeruitname.
Dankzij de speciale vorm van de geharde freesmessen
wordt het voer zo efficiënt mogelijk uitgehaald.
De messen hebben een lange levensduur en zijn
bovendien omkeerbaar, waardoor ze nog langer meegaan.
Vlak achter de frees bevinden zich speciaal ontworpen
meenemers, die het uitgefreesde voer in het midden
van de kuip werpen.
Daarna wordt het via de opvoerband snel naar de
mengkuip gebracht.
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Turbo Vijzel
Hoogte van de vijzel is aangepast aan de hoogte
van de mengkuip voor ideale vijzel-kuip verhouding.
De royale Turbo vijzel met laag toerental mengt
voorzichtig met weinig benodigd vermogen.
Extra windingen op de vijzel zorgen voor een
snelle en accurate menging.
Optioneel is een sterke magneet leverbaar
om vreemde voorwerpen uit het voer te verwijderen.
Voor een langere levensduur heeft Kverneland Siloking de SILONOX bescherming
optioneel leverbaar op de vijzels en kuipwanden, daar waar de meeste slijtage
optreedt.

De cabine:
Optimale werkplek
Lucht geveerde stoel met geïntegreerde
armleuning standaard
In 3 richtingen verstelbare stuurkolom
Verwarming en ventilatie, radio
Drie grote ruitenwissers voor uitstekend zicht
Laag geluidsniveau dankzij top-kwaliteit constructie
Led lichten voor goed zicht
Brede deur met lage instap
Opklapbare beschermgril over het transparante dakraam voor perfect zicht
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Standaard uitrusting:

3 hoek chassis volledig lucht geveerd en met automatische nivellering
Achterwielbesturing
Hydrostatische transmissie, 25 km/u uitvoering, 2 snelheden: 0-12, 0-25km/u
7” display voor machinefuncties, losdeurindicators, snelheid en weegdata
2m brede laadfrees met 700mm brede rubber transportband, werkhoogte tot 5m
Kleurenscherm met 2 camera’s, 1 in de kuip, 1 achteruitrijcamera
2 snelheden voor vijzel, 20 en 46 T/min, bediening via bedieningsterminal
175Pk Volvo 4 cilinder 5.1L diesel motor met automatisch omkeerbare ventilator
High-visibility cabine met transparant dakpaneel en 3 heavy duty ruitenwissers met sproeiers
en een LED verlichtingsbalk
Lucht geveerde bestuurderszetel, elektrisch inklapbare, verstelbare en verwarmde spiegels
Turbo vijzel met verstelbare XS messen en siloking planetaire aandrijving en hydraulische
tegenmessen
Gezette kuipwand met silonox bescherming aan de losdeur en anti-mors rand in de kuip en
hydraulische losdeur LINKS
Siloking programmeerbaar DG600 weegsysteem (99 diëten met 24 componenten mogelijk)
Banden 400/70R22.5
Rubberen “stootblokken” gemonteerd op de achterkant
Afmetingen :

798 cm lengte
255 cm breedte
296 cm hoogte
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Hopende u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
Indien u graag meer informatie heeft over deze wagen komen wij graag bij u thuis
meer uitleg en een demonstratie geven.
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