
De Sleufsilo’s van Kornet bieden u veel voordelen op het ge-
bied van efficiënter werken binnen uw bedrijf en een kwali-
teitsverbetering van het ruwvoer:
√  optimale afwatering
√  erg praktisch in gebruik
√  concurrerende prijs
√  praktisch lucht- en waterdicht

Maatwerk & specials
Kornet maakt sleufsilos op maat, zodat u vele mogelijkheden 
heeft qua afmetingen:
•  De breedte en lengte zijn flexibel
•  Een eventuele achterwand, schuine eindstukken aan de
   wanden is mogelijk
•  De breedte van een dubbele wand is naar uw wensen aan
   te passen

Een Kornet slotsilo wordt altijd afgestemd op uw voersnel-
heid, zo heeft u altijd een passende sleufsilo.

De sleufsilo-elementen worden uit voorraad geleverd.
De standaard beschikbare hoogtes zijn;
2,00 meter
2,44 meter
3,05 meter

De stabiele en zware stalen constructie die tussen de sleufsilo-
wanden tot bovenaan gevuld wordt, samen met de grondwal 
zorgen voor een uiterst stabiele en veilige werk situatie.
De afvoeren in de grondmuur zorgen voor een optimale water-
afvoer; zodat u geen regenwater in uw ruwvoer heeft.
U vermindert perssappen met maar liefst 80%.

Deze methode van een gedegen sleufsilowand en een
optimaal afdeksysteem zorgen voor een snelle en optimale 
conservering van uw ruwvoer, dat zal leiden naar een optimale 
conservering, zodat u daadwerkelijk voert wat de kuilanalyse 
aangeeft.
Zo geeft uw kostbare melkvee de optimale melkproductie.

Wilt u uw bedrijf in de toekomst laten groeien?
Samen met de Kornet Beton sleufsilo hebben we een betaal-
baar en efficiënt sleufsilo afdeksysteem ontwikkeld.

Tel. +31 (0)514 601990
Mobiel: 06 51 41 42 99

E-mail: info@kornetbeton.nl
www.kornetbeton.nlAdres: Eigen Haard 32, 8561 EX Balk, Nederland (Frl.)

Onafhankelijk onderzoek in Denemarken heeft aangetoond dat 
het sleufsilosysteem van Kornet Beton is als beste getest!

SleufsiloSleufsilo
Praktische en betaalbare sleufsilo’s

WE KUNNEN U NU OOK EEN VOLLEDIG LEASE 
CONTRACT AANBIEDEN VOOR DE SLEUFSILO 
WANDEN.

Kijk op onze website voor 
een demonstratievideo van
Kornet Beton sleufsilo’s en 
afdeksystemen:
www.kornetbeton.nl



Als koeien konden kiezen
Dan kiezen ze voor een verse optimale constante ruwvoer.
Een gezonde koe geeft een stabiele melkproductie!

Doelmatig afdekken kan met het kuilafdeksysteem van Kornet:
√  Een optimale conservering van het ruwvoer
√  Minder fysieke arbeid
√  Tijdswinst doordat het afdekken gemakkelijk bedienbaar is
√  Nagenoeg geen last meer van ongedierte
√  Optimale afwatering
√  Het systeem past op verschillende types en breedtes van
    de silo’s
√  Nu met een uitwisselbare rol die ook zomers tijdens het
    uitkuilen gewisseld kan worden

Gemak dient de mens
Door de machine in combinatie met de hydrauliek van uw ver-
reiker of tractor met voorlader te gebruiken is het kleed snel en 
simpel af te rollen over de kuil. Dit is alles wat u hoeft te doen!

Dagelijks voeren in slechts enkele minuten
U bepaalt zelf hoeveel ruwvoer er “open” ligt: de machine rolt 
de door u gewenste lengte van het kleed op.
Omdat de machine met het kleed boven het ruwvoer blijft 
staan blijft uw blootliggende voer aanzienlijk droger.

Bewezen ervaring
Uit 12 jaar lange ervaring blijkt dat het elastische zware 
afdekkleed ervoor zorgt dat de conservering van uw ruwvoer 
optimaal verloopt. Het afdekkleed heeft namelijk een gewicht 
van 1,7 kg./m2, is bestendig tegen kraaien en zorgt voor 
een effectieve en een snelle luchtdichte afdichting met een 
optimale water afvoer.

Minder arbeidsintensief - hydraulisch verrijdbaar
Het afdekken van uw ruwvoer kunt u voortaan bijna alleen!

1. Koppel de afdekmachine aan uw telescooplader. Of bedien
    de machine via de hydrauliek.
2. Rij over het ruwvoer naar de achterkant van de sleufsilo.
3. Vanaf de achterzijde rolt u het kleed af over de bult.
4. Koppel de slurven aan op het KCS vul-en overstortsysteem
    en vul deze in ongeveer een half uur.

Door het ruwvoer goed af te dekken, krijgt u een aanzienlijk 
betere voerkwaliteit voor de koeien en werkt het efficiënter!
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Doelmatig afdekkenDoelmatig afdekken

De kwaliteit van het ruwvoer is afhankelijk van de wijze van 
afdekken. Het draait om een goede conservering, daarom is 
naast de sleufsilo elementen ook een goed afdeksysteem
essentieel. Dit sleufsilo afdeksysteem zorgt voor een snelle, 
efficiënte en nagenoeg lucht- en waterdichte afdichting van 
het ruwvoer.

Kijk op onze site voor een
demonstratievideo van ons
afdeksysteem:
www.kornetbeton.nl/
video-sleufsilo-afdeksysteem

Keuze uit een sleufsilo (hydraulisch) afdeksysteem of gemakkelijk bedienbaar oprolsysteem.
Beschikbaar met verwisselbare rol. Binnenkort ook bij ons verkrijgbaar: Portaalsysteem!


