SILOKING TruckLine 4.0 eTruck 8
100 % elektrisch

 Zelfrijdende voermengwagen, niet zelfladend
 8 m³ inhoud
 100 % elektrische rij- en mengaandrijving

SILOKING TruckLine 4.0
100 % elektrisch

Economisch voordelig

Bedrijfszeker

 Eén machine voor mengen, transport en voeren

 Bedrijfszeker door hoge kwaliteit componenten met bewezen prestaties in de
elektro-industrie, gecombineerd met de
bedrijfszekere SILOKING mengtechnologie

 Zeer lage onderhoudskosten (geen brandstofverbruik, gebruik van duurzame energie
mogelijk)
 Meerdere mengingen mogelijk met 1 acculading
 Compacte en wendbare machine, door de lage
bouw, ook geschikt voor lage stallen en
beperkte doorrijhoogten.

 Eenvoudig onderhoud, uitgerust met een
80 V gelijkspanningsaccu
 Toegestaan op de openbare weg
 Probleemloos verwerken van ronde balen
en overige voercomponenten

Innovatie

Maatschappelijk verantwoord

 100% elektrische rij- en mengaandrijving, aangedreven door een 80 volt accu

 Energiezuinig en milieuvriendelijk

 Nauwkeurige belading door SILOKING
Data

 100% homogeen mengsel met de 8 m³
grote mengkuip (optimale verhouding
tussen mengkuip en mengvijzel)

 Schoon, geen uitstoot en geruisloos

 Comfortabele en overzichtelijke cabine

SILOKING TruckLine 4.0 eTruck 8

Zelfrijdende voermengwagen met 1 mengvijzel, niet zelfladend,
zeer geschikt voor stallen met een beperkte doorrijhoogte, inhoud 8 m³.
100% elektrische rij- en mengaandrijving met accu.

Nieuw !

SILOKING TruckLine 4.0 eTruck 8
is een 100% elektrisch aangedreven
zelfrijdende voermengwagen met
een capaciteit van 8 m³. de TruckLine
kan ingezet worden om te mengen, te
transporteren en te voeren.

Doelgroep voor de TruckLine 4.0 eTruck 8:
 Bedrijven met lage stallen en beperkte doorrijhoogten
 Acculading is voldoende voor minstens 3 rantsoenen
(bedrijven tot 100 melkkoeien)
 Uitermate geschikt voor bedrijven met bestaande laadvoertuigen (trekker met voorlader of shovel/verrijker)
 Verwerkt eenvoudig ronde balen

Basisuitvoering
 Traploze rijsnelheid, regelbaar via een voetpedaal,
snelheidsbereik van 0-25 km/h.
 Losdeur links achter
 Achterwielbesturing voor een minimale draaicirkel
 SILOKING Data (draadloos weegsysteem met gratis
Feed Management)
 Verstelbare, geharde XS-messen op mengvijzel
 Gekante mengtrommel

 Stro-ring
 Terminal met machinefuncties en instellingen
 2 mechanische tegenmessen
 Allround cabine met 180 graden zicht, ventilator en verwarming
 3 LED werklampen
 Acculader
 Achteruitrijcamera

Opties
Verschillende losmogelijkheden
Voerschuif
Mineralentrechter met inbrengvijzel
Hydraulische tegenmessen
Verlichting

SILOKING TruckLine 4.0 eTruck 8

Model
Lengte
Breedte
Hoogte
Mengaandrijving
Rijaandrijving

mm
mm
mm

6.350
2.280
2.250
elektrisch
elektrisch
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