WN Kramer bv

HOLARAS HIPPO bieten
reiniger snij bak nieuw en
gebruikt te koop

ALGEMENE OMSCHRIJVING:
Bietenreinigings-/snijtrommel | HIPPO 2000
| nieuw en gebruikt Met de Hippo 2000 is het
mogelijk de bieten te laden, te transporteren,
te reinigen, te snijden/versnipperen en te
doseren boven de voer(meng)wagen,
bio‐installatie of maiskuil. Vijf
werkzaamheden met één machine. Voor de
biogas installaties is dit de ideale machine om
energie‐bieten te verwerken voor de
installatie. De robuuste reinigingstrommel is
geschikt voor shovel‐, verreiker‐ of zware
frontlader aanbouw. De machine wordt
volledig hydraulisch aangedreven. De
reinigingstrommel bestaat uit een halve
binnen‐ en een halve buitentrommel welke
in elkaar draaien. Door de binnentrommel in
de buitentrommel te draaien krijgt men een
opening om de machine te laden/vullen.
Zodra de machine voor ca. 75% geladen is
wordt de binnentrommel uit de
buitentrommel gedraaid waarbij aan het
einde de trommel gesloten is en automatisch
wordt vergrendeld / geborgd. Na de
vergrendeling werkt de machine als een
trommel van een wasmachine. Tarra , kleine
stenen e.d. verdwijnen door de spijlenwand
van de trommel en de bieten worden
vervolgens gereinigd. Dit kan “droog” maar
evt. ook in een waterbassin. Na het reinigen
kunnen de bieten gesneden/versnipperd
worden. Door de binnentrommel te
ontgrendelen en de buitentrommel boven de
snijwals te vergrendelen (waarbij de
losopening boven de snijwals komt) worden
de bieten gesneden/versnipperd. De snijwals
werkt, door gebruik van hoogwaardig
edelstaal met daarbij een speciale mesvorm,
snel en in de volle breedte van de machine.
Technische specificaties Type HIPPO 2000
Aanbouw Shovel, verreiker of zware
frontlader Aandrijving Hydromoto(ren)
Gewicht Ca. 2000 Kg. Trommelbreedte Ca.
220 cm Capaciteit Ca. 2,5 m³
Trommeldiameter 115 cm Breedte snijwals
225 cm Diameter snijwals Ca. 35 cm Messen
6 messen Benodigde olieopbrengst Ca. 45
Ltr. / 180 Bar Hydr. aansluiting 3x DW of 1
DW met E/H bediening Afstandsbediening
Optie Bietensnijbak | BB-1250-H | - | BB2500-H | De Holaras BB-1250-H en de BB2500-H bietensnijders zijn de ideale
oplossing om gesneden bieten met mais in te
kuilen of deze elke dag vers te voeren. De
speciaal ontwikkelde snijwals onderin, zorgt
ervoor dat de bieten op de juiste wijze
worden gesneden en goed worden verdeeld.
Het voordeel van snijden is dat de structuur
van de bieten zoveel mogelijk intact blijft en
dit weinig vermogen vraagt. Deze bijzonder
degelijke en robuust gebouwde
bietensnijders zijn geschikt voor de
driepunts van de trekker, shovel of
frontlader aanbouw. In één werkgang is het
mogelijk de bieten te laden, transporteren,
snijden en doseren in een biogasinstallatie of
over de kuil. Technische specificaties Type
BB-1250-H BB-2500-H Aandrijving
hydromotor hydromotor Breedte ca. 230 cm
ca. 315 cm Hoogte ca. 105 cm ca. 125 cm
Gewicht ca. 850 kg ca. 1400 kg Inhoud ca. 2,0
m³ ca. 3,3 m³ Hefvermogen (minimaal) ca.
2500 kg ca. 4000 kg Aantal messen snijwals
5 5 Snijwals standaard standaard
Messenhaspel standaard standaard
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