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OVERBLIK

Beskrivelse

Fabrikant
Model

Volumen

Vertikal eller 
horisontal snegl
Antal snegle

Køer pr. blanding

Trin i gearkasse

Udfodring 
gennem luge eller 
transportbånd
Kraftbehov (hk)

Styringsenhed 
(elektronisk/
bowdentræk)
Knive eller padler

Antal knive

Ekstra tilvalg

Pris

BVL-Group
Alle vore vogne 
produceres efter 
kundens ønsker og 
specifi kke behov, 
og det synes vi er 
vigtigt. Produceres 
udelukkende i Tyskland 
- ’Made in Germany’ 
er et af vores vigtigste 
udtryk for kvalitet.

BVL
27 - 2S

27 m3

Vertikal

2

185-210

2

Ja - begge 
muligheder

110 hk

Ja - begge 
muligheder

Knive

Op til 2 x 8 lange 
indstillelige knive
Stort udvalg, f. 
eks.: Trådløst 
display i læsseren, 
programmerbar 
vægt, Dairy Feeder/
CowConnect, 
powershift gear, 
halmblæser, elektrisk 
betjening, elevatorer, 
tværbånd, slisker, 
magneter osv.

Fra 404.000,- kr.

KUHN
Kantede sider sikrer 
modhold under 
opblanding og gør det 
nemt at blande selv 
tungt nordisk foder. 
Leveres standard med 
rustfri snegle, som kan 
modstå fedtsyren, og 
derved slides sneglen 
ikke op før vognen.

Kuhn
Kuhn Profi le 26.2 DL

26 m3

Vertikale

2 stk. K-NOX rustfri 
snegl
180-205 rationer

2 (optionalt med CVT 
transmission)
Ja, begge muligheder 
- valgfri placering af 
luger
110 hk

Betjening direkte fra 
traktorens udtag eller 
el-boks
Knive

6-8 på hver snegl

Halmstrøer, drejbar 
bogieaksel, elektrisk 
betjening, vejesystem 
efter eget valg med 
styring af grupper 
og ekstra terminal 
til læssemaskinen, 
rustfrit stål kar, 
carbid belagte knive, 
magneter på snegl, 
osv.

Vejl. 408.500,- kr.

Brdr. Holst A/S
Vejesystem uden 
abonnement. Stærke 
vejeceller, unikt 
blandekar med 
kantbukkede ender 
for bedre opblanding. 
Snegle tilpasset i 
højden. 52.000 Nm 
gearkasser med 4 
tandhjul i hvert gear. 
Markedets stærkeste.

Siloking
Trailedline Duo 
3022-26 m3
26 m3

Vertikal

2

190-210

2

Ja, begge 
muligheder med 
valgfri placering
100-110 hk

Begge muligheder

Knive

16

Silinox, en blanding 
af Hardox og 
rustfrit stål, som 
er syrefast og 
forlænger levetiden 
op til 3 gange, 
elektrisk betjening. 
trådløs feeding 
management uden 
gebyr, softstarter 
og meget mere

Fra 350.000,- kr.

Herborg Smede & 
Maskinforretning A/S:
Sneglen hviler på 
karret, og gearkassen 
beskyttes således ved 
større kraftpåvirkninger. 
5 års garanti på 
gearkasse. Kan købes 
med Future Design, 
så fodermængden 
kan øges i vognen.

Peecon
30-245S Twin

30 m3 (kan udvides)

Vertikal

2

210

2 (optionalt 3 trin 
powershift)
Ja - begge 
muligheder

120 hk

Ja - begge 
muligheder

Knive

12 store og 32 små

Sneglene fås i 
forskellige variationer, 
Hardox/rustfrit stål i 
karret, halmblæser, 
tvangsstyret aksler, 
cnetralsmøring, 
Bird View Camera, 
magneter på snegle 
og i karside

Vejl. 434.000,- kr.

Stenderup A/S
Denne blander er ideel 
til at lave kompakt 
foder. Blanderen kan 
neddele foderet i små 
fraktioner og er perfekt 
til håndtering af f.eks. 
hø og wrapballer.

Seko
Samurai 5 650/250

25 m3 (kan udvides)

Horisontal

2

200

2

Luge og/eller 
elevator

118 hk

Ja - begge 
muligheder

Knive

170 pr. snegl

Hardox bund i kar, 
magneter

Fra 365.000,- kr.

SPECIAL


