Vliebo EasyMix
mengdoseerwagen
• Compact en wendbaar
• Traploze rij- en lossnelheid
• Nauwkeurig mengen/doseren
• Zelfrijdend met disselkopbesturing

Vliebo EasyMix mengdoseerwagen
Kalveren voeren: een bezigheid die u iedere dag meerdere malen
uitvoert. Een activiteit die met zorg moet worden uitgevoerd.
Uw inkomen komt immers uit groei. Groei van uw kalveren door
een efficiënte en uitgebalanceerde voeding. Nauwkeurig en afgestemd
op de leeftijd van uw kalveren.Voeren moet echter ook een bezigheid
zijn die u met plezier uitoefent. Plezier in werken resulteert immers
in betere resultaten! Geïnspireerd door deze uitgangspunten heeft
Vliebo Machines (voermeng-/doseer)machines ontwikkeld voor de
vleeskalverhouderij. Machines die het voeren aanzienlijk verlichten,
prettig zijn om mee te werken en u als kalverhouder in staat
stellen het maximale uit uw bedrijf te halen.
Homogene menging
De Vliebo EasyMix mengdoseerwagen is voorzien van een horizontale
menger en is zeer geschikt om ruwvoer(snijmaïs, ruwvoermix, gerst),
krachtvoer en stro te mengen in iedere gewenste mengverhouding.
Na het vullen van de machine duurt het slechts 2-3 minuten voordat de
verschillende voercomponenten homogeen gemengd zijn.
De Vliebo EasyMix is beveiligd met een dicht veiligheidsdeksel, die de menger en vijzel stilzet zodra deksel wordt geopend.
Nauwkeurige menging en dosering
De EasyMix doseerwagen kan voorzien worden van een elektronisch
weegsysteem, zodat individuele voercomponenten nauwkeurig ingewogen
kunnen worden. U kunt zo iedere gewenste mengverhouding nauwkeurig
samenstellen. De traploos regelbare vijzelsnelheid (standaard) in combinatie
met een doseerklok zorgt ervoor dat u nauwkeurig en gelijkmatig kunt
doseren.
Zelfrijdend met disselkopbesturing
Iedere Vliebo EasyMix mengdoseerwagen is voorzien van een wielaandrijving
met disselkopbesturing (besturingshandgreep). Vanaf de disselkop kunt u
zowel rijsnelheid- en rijrichting als ook de start-stop-schakelaars van de
vijzels bedienen. De rijsnelheid is zowel voor- als achteruit traploos regelbaar
tot een maximum snelheid van 5 km/uur. Kortom de nieuwe disselkopbesturing
van de Vliebo EasyMix blinkt uit in robuustheid en bedieningsgemak.
Als optie is de Vliebo EasyMix te leveren met een stuurinrichting voorzien
van opstap- of zithulp, zodat u staand of zittend op de machine kunt
meerijden.
Compact en wendbaar
Door zijn compact afmetingen van 60 of 70 cm breed en zijn lengte van
120,130 of 140 cm lang past de Vliebo EasyMix in vrijwel iedere stal.
Tevens levert Vliebo Maxi uitvoeringen van 60, 70 en 80 cm breed met een
lengte van 160, 180 en 200 cm.De uitgekiende wielaandrijving met zwenkwielen
of stuurinrichting zorgt ervoor dat de machine zeer wendbaar is.
De machine kan bijna om zijn as draaien.
De Vliebo EasyMix kan zowel links al rechts lossen, waarbij de
loshoogte op maat wordt gemaakt. De flexibele pvc uitloopflappen
zorgen ervoor dat obstakels (deurposten, trogafscheidingen etc.)
zonder problemen gepasseerd kunnen worden.
Dankzij de compacte afmetingen,
de uitgekiende aandrijving en
besturing past de Vliebo EasyMix
in vrijwel iedere stal.
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