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Prosto i bezpiecznie do udanej kiszonki

Łatwe dozowanie z systemem vario
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

łatwe do obsługi w sieczkarniach, przyczepach i prasach
proste w montażu
płynna regulacja przepływu dzięki sterownikowi
wskaźnik przepływu pokazuje zużycie litrów na godzinę
sensor pick up z przełącznikiem dla dokładnego zastosowania
dysze dla zróżnicowanego dozowania
szybka dostawa części zamiennych

Bakterie kwasu mlekowego to żywe organizmy!
Biologiczne zakiszacze funkcjonują tylko
wtedy, gdy bakterie trafiają w dobrej
formie do silosu!

vario

cool

▪ C
 zas między mieszaniem a użyciem
powinien być możliwie jak najkrótszy.
▪ Zbiorniki, które są zintegrowane z
kombajnami mogą się zagrzewać od
silnika i tym samym zmniejszać wydajność
produktu.
▪ Nowa koncepcja dozownika vario cool zapewnia długą żywotność
bakterii kwasu mlekowego. W zimnej wodzie aktywność bakterii
jest obniżona, dzięki temu cukier z materiału nośnego (zakiszacza)
wystarczy na dłużej.

W skrócie
▪ u
 trzymują bakterie kwasu
mlekowego w dobrej formie
▪ w zestawie wszystkie akcesoria
▪ dozowanie od 30 do 210 ml/t

Zestaw vario cool

vario cool znajdziesz:

Izolowany zbiornik

▪ elektryczny sterownik

Do ochrony bakterii kwasu
mlekowego przed ciepłem
służy izolowany zbiornik.
Ma on pojemność 19 l, a
pokrywa jest zabezpieczona
gumową pętlą. Mocowanie
na maszynie jest
wykonywane indywidualnie.

Piłeczka do mieszania

Piłeczkę do mieszania należy umieścić w zbiorniku. Poprzez ciągły
ruch maszyny piłeczka wiruje w roztworze zapewniając stałe
mieszanie roztworu.

vario cool box dwa wkłady chłodzące

Do chłodnego transportu zakiszaczy służy vario cool box z dwoma
wkładami chłodzącymi – zakiszacz można wymieszac pózniej, w ciagu
dnia, na swieżo w zbiorniku. Po wymieszaniu zakiszacza można włożyć
jeden wkład do zbiornika.

Stabilna trzepaczka i plan dozowania tworzą kompletny zestaw.

▪ magnetyczny włącznik pick-up
▪ 12 V pompa zanurzeniowa
▪ izolowany zbiornik, piłeczka do
mieszania
▪ filtr przepływowy
▪ przepływomierz
▪ dysze metalowe i plastikowe
▪ p
 rzenośna lodówka, tym wkłady
chłodzące, trzepaczka
▪ dokładna instrukcja

vario cool e
▪ 1 uchwyt dyszy

vario cool r
▪ drążek dyszy do prasy i przyczepy

Schemat montażu
czujnik
mostek
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elektr. sterownik z
przyłączeniem do źródła prądu

filtr przepływowy
przepływomierz
3 - 24 l/h
lub
10 - 100 l/h

izolowany
zbiornik
12 V pompa
zanurzeniowa

pojedynczy
nośnik dyszy
(vario cool e)
lub
belka
opryskiwacza
(vario cool r)

piłeczka do
mieszania
vario cool box

Zestaw vario
Korzystna alternatywa:

vario basic

Wybierz żądany zestaw! W razie potrzeby dostępne są również
poszczególne elementy (ceny na żądanie).

vario cool e

pojedynczy nośnik dyszy
(włącznie z dyszami)

pompa zanurzeniowa (12 V)
ręczny włącznik i wyłącznik
filtr przepływowy
przepływomierz
pojedynczy nośnik dyszy
(włącznie z dyszami)

vario cool r

belka opryskiwacza
(włącznie z dyszami)

pompa zanurzeniowa (12 V), elektr. sterownik
przepływomierz, filtr przepływowy
czujnika pick-up, zestaw vario cool
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