De nieuwe generatie
De Kock kuilvoergrijper
Zet nieuwe maatstaven !
Veelzijdig zoals altijd.
Nu echter nog stabieler
en met verbeterde en
gepatenteerde techniek

De nieuwe kuilvoergrijper wordt in
breedtes van 1.35 tot 2.80 meter in de
fabriek in Schale (West Duitsland)
geproduceerd.

Nieuw:

● Afsluitplaat en constructie grijper
(Gepatenteerd)
● Vanaf 1,80 mtr. werkbreedte met
derde steunlager
● Cilinders met kogelgewrichtslagers
● Ondermes van Hardox 400 (150x16)
● Bakzijwanden van fijkorrelig staal met
8 mm dikte
● Modellen XL en XXL (groot volume)
De economische oplossing voor het
uitkuilen.
Geschikt voor alle silage: gras, maïs,
bijproducten, graan en meel.
De Kock kuilvoergrijper
is bijzonder geschikt
voor het beladen van
voermengwagens.

Kock & Sohn:
Uit de praktijk
Voor de praktijk

De kuilvoergrijper met de 7
puspunten:
● Hoge uitkuilcapaciteit
● Transport zonder morsen
● Snelle werking
● Gemakkelijk in gebruik
● Geringe benodigde kracht
● Voor vele doeleinden bruikbaar
● Geringe onderhoudsbehoefte

De goedkope en perfecte manier om alle
silagesoorten te laden !
De Kock kuilvoergrijper wordt middels een snelwisselsysteem aan de trekkervoorlader (EURONORM),
wiellader of telescooplader gemonteerd.
De bak wordt in geopende toestand tegen de kuil gereden en wordt daarbij licht voorover gekanteld.

MODEL XL (groter volume) t.b.v. verreiker

Door het sluiten van de boogvormige tanden wordt het voer schoon uit de kuil
genomen.
Daardoor ontstaat een recht snijvlak zodat broei wordt voorkomen.
Door de sikkelvorm van de tanden wordt de inhoud van de bak volledig benut.
Met een grijper met een werkbreedte van 2 meter kan bijvoorbeeld tot ca. 750
kg maïs uitgenomen worden (standaardmodel).
De boogvormige tanden zijn aan alle zijden spits en zorgen er samen met de
zijtanden voor dat de silage volledig wordt omsloten en getransporteerd kan
worden zonder te morsen.
Omdat de kuilvoergrijperbak overeenkomt met een normale bak is de machine
multifunctioneel en kan voor allerhande werkzaamheden worden ingezet.
Opties:
- versterkte uitvoeringen voor wiel- en telescoopladers
- aankoppeldelen alle merken wiel- en telescoopladers
- drukbegrenzingsventiel (bij werkdrukken > 210 bar)
- kuilvoergrijperbak in afwijkende kleur
Technische gegevens:
Standaard- en verreiker modellen
Type
GS 1350 GS 1500
Breedte (mm)
1390
1540
Aantal tanden
3
4
Gewicht (kg)
393
420
Volume (m3)
0,75
0,83
(*) In versterkte uitvoering

GS 1650
1690
4
478
0,91

GS 1800
1840
5
512
1,00

GS 2000
2040
5
550
1,10

GS 2200
2240
6
575
1,20

GS 2400
2440 (*)
6
660
1,30

Vergrote modellen XL
Type
1800 XL
Breedte (mm)
1800
Gewicht (kg)
830
Volume (m3)
1,40

2000 XL
2000
860
1,60

2200 XL
2200
940
1,80

2400 XL
2400
1000
2,00

2600 XL
2600
1060
2,20

Extra grote modellen (XXL
Type
2000 XXL
Breedte (mm)
2000
Gewicht (kg)
830
Volume (m3)
2,40

2200 XXL
2200
860
2,60

2400 XXL
2400
940
2,80

2600 XXL
2600
1000
3,00

2800 XXL
2800
1060
3,30
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