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Kuilverdeler  | JUMBO - VIKING | 

 

De -holaras- kuilverdelers verwerken snel en in één werkgang grote hoeveelheden kuilgras intensief en gelijkmatig. 

Elke keer wanneer u over het midden van de kuil rijdt, wordt het gras verdeeld en de kuil met toenemende mate vast 

gereden. De -holaras- kuilverdeler is standaard in 2 verschillende types leverbaar namelijk JUMBO of VIKING. Per type 

zijn er verschillende opties mogelijk. 

 

De -holaras- kuilverdelers zijn de eerste verdelers met twee rotoren. De zijdoeken zijn opklapbaar en uitschuifbaar, 

waardoor het mogelijk is rijkuilen van ca. 6 meter te bewerken. Alle types zijn standaard voorzien diepteschotels. 
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Drie robuuste tandwielkasten zorgen voor de aandrijving van beide rotoren. De -holaras- JUMBO is standaard 

hydraulisch zwenkbaar. Door het 'wegzwenken' van de machine is het mogelijk om met de trekkerwielen vlak langs de 

silowanden vast te rijden. De -holaras- kuilverdeler type VIKING is zeer sterk en robuust gebouwd met een eigen 

gewicht van ca. 2250 kg en is speciaal geschikt voor trekkers vanaf 180 PK.  

 

Type 

 JUMBO   : Kuilverdeler, hydraulisch zwenkbaar 

 JUMBO-G  : Zware machine en frame, hydr. opklapbaar en uitschuifbaar 

 JUMBO-KF  : Door de korte aanbouw speciaal geschikt voor frontaanbouw van trekker 

 H-JUMBO-KS : Geschikt voor shovelaanbouw. Hydromotor aandrijving. 

 VIKING   : Zeer sterk en robuust gebouwd. Geschikt voor trekkers vanaf 180 PK 

 

  

 

   

JUMBO  -  hydr. zwenkbaar JUMBO-G  -  in front Hydr. opklapbaar en uitschuifbaar 

 
   

 
 

JUMBO-KF  -  Front uitvoering H-JUMBO-KS  -  Shovelaanbouw VIKING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische specificaties 

Type JUMBO JUMBO-G JUMBO-KF JUMBO-KS VIKING 

Aankoppeling Driepunts Driepunts Front Shovel Driepunts 

Gewicht 1050 kg 1250 kg 1350 kg 1400 kg 2250 kg 

Rotoren 2 2 2 2 2 

Aandrijving Aftakas Aftakas Aftakas Hydromotor Aftakas 

Transportbreedte 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 

Werkbreedte 600 cm 600 cm 600 cm 600 cm 600 cm 

Geschikt voor grasvork (SHB) - Ja Ja Ja Ja 

Hydr. zwenkbaar Ja - - - - 

Hydr. opklapbaar Optie Standaard Standaard Standaard Standaard 

Hydr. uitschuifbaar Optie Standaard Optie Standaard Standaard 

Elektro-hydr. bediening Optie Optie Optie Standaard Optie 

Benodigde olieopbrengst 40 ltr./180 bar 40 ltr./200 bar 40 ltr./200 bar 150 ltr./200 bar 40 ltr./200 bar 

 Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden. 


