Nieuw!
MAFEX ULV Silage doseerapparatuur voor kuilvoer nu
ook in Nederland en België.
De Mafex Silage ULV doseerapparatuur voor behandeling van kuilvoer gaat dit jaar haar opmars in
Nederland en België maken. Mantis ULV Sprühgeräte GmbH in Duitsland is de producent van dit
toestel en specialist op gebied van ULV (Ultra Laag Volume) techniek. Zeer bekend is de Mafex voor
behandeling van aardappelen en al sinds 1975 wereldwijd wordt ingezet. In 2000 is begonnen met
een speciale uitvoering van de Mafex voor silage middelen en sindsdien heeft Mantis zich ook hierin
gespecialiseerd. In Duitsland zijn al ruim 400 hakselaars uitgerust met de Mafex ULV techniek.
Logisch dat ook in Nederland en België er steeds meer vraag komt naar een Ultra Laag Volume
vloeibare dosering van kuilvoer i.p.v. het werken met granulaat of vloeibare behandeling met grote
volumes. De bekende nadelen van een conventioneel syteem: tijdrovend navullen met zakken
granulaat of met vloeistof in grote vaten op de hakselaar behoren tot het verleden.
De voordelen zijn dan ook overduidelijk:
• Mafex Silage ULV is een echte ultra laag volume techniek: slechts 10-25 ml per ton kuilvoer.
• De inhoud van de bijgeleverde standaard 10 liter container al voldoende om een hoeveelheid
van 200-400 ton te behandelen afhankelijk van product.
• Door de uiterst solide constructie en gebruik van industriële slangenpomp is dit toestel
geschikt om jarenlang probleemloos te functioneren met minimaal onderhoud.
• Door de gepatenteerde Mafex schijfvernevelaar wordt het middel tijdens de oogst met
uiterste precisie, optimaal en gelijkmatig, over het kuilvoer verdeeld.
• Bediening en dosering is uiterst eenvoudig door middel van de digitale schakelkast die in de
kabine gemonteerd wordt.
• Montage is mogelijk voor elk type hakselaar Claas , New Holland, John Deere, Krone enz. met
de speciale montage sets.
• Eenvoudige aansluiting op 12 Volt systeem met behulp van bijgeleverde standaard RG90
stekker of via sigaren aansteker contact.
• Kabel aansluiting naar pick-up voor automatische aan/uit schakeling van de pomp.
• Terugpomp functie na einde dag zodat middel in leiding niet weggegooid hoeft te worden.
• Reset functie om per behandeld perceel bij te houden hoeveel middel gebruikt is.
• Indien gewenst kan een frame met 30 liter container geleverd worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

