Hooi
drogen
TECHNOLOGY FOR HEROES.

DAAR TEKENEN
WIJ VOOR.
Als familiebedrijf in Oostenrijk inspecteren, ontwikkelen en produceren wij sinds 1987 hoogwaardige machines. Dit met slechts één doel: verlichting van de werkzaamheden voor onze
klanten over de hele wereld.
In onze bedrijfs- en opslagruimte produceren wij technisch hoogwaardige apparaten die overtuigen door hun betrouwbaarheid, functionaliteit en een goede prijs-kwaliteitsverhouding.
Als dynamisch bedrijf stimuleren wij met groot enthousiasme innovaties en stellen wij het voordeel voor de klant te allen tijde voorop. Omdat we ervan overtuigd zijn dat echte innovaties en
ideeën daar ontstaan waar ze nodig zijn - in de praktijk.
We zijn trots op het vaak zware, uitputtende en ten dele gevaarlijke werk dat door onze klanten
wordt gedaan. We hebben het grootste respect voor hun inzet in deze uitdagende werkomgeving. En we zijn ons bewust van de belangrijke bijdrage van onze klanten aan een duurzaam
milieu.
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Voordelen van
HOOI DROGEN
VOORDELEN VAN HOOIVOEDERING

+ hogere voeropname (gistingszuren in kuilvoer vertragen de eetlust)
+ verminderde eiwitafbraak tot niet-eiwit-stikstof bijv. ammoniak
+ hogere stabiliteit van eiwit (meer pens stabiel eiwit)
+ geen heropwarming
+ minder gewicht bij de behandeling van voer
+ hooi - positief imago
+ hoge voeropname

VOORDELEN VAN HOOI DROGEN
+	ligt korte tijd op het veld
+	ideaal tijdstip voor maaien hanteren en daarbij veel energie en eiwit oogsten
+ gering kruimelverlies
+ blootstelling aan weerrisico wordt tot een minimum beperkt
+ oogststress wordt tot een minimum beperkt
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Afhankelijk van de grootte en hoogte van
de droogbox wordt een overeenstemmende
hoogrendementsventilator gekozen. Het luchten drukvermogen worden optimaal op elkaar
afgestemd.
De luchtinlaat waarborgt een zeer gelijkmatige luchtverdeling. Hierdoor wordt het
risico van zogenaamde vochtnesten gereduceerd.
De drogingslucht stroomt door het hooi en
raakt daarbij verzadigd door water.
Bij slecht weer zorgt een hoogrendementsventilator voor de airconditioning.De verzadigde
drogingslucht wordt ontvochtigd, verwarmd en
vervolgens opnieuw gebruikt voor de droging.
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Bij goede weersomstandigheden wordt
de airconditioning door de dakventilator
vervangen. Hierdoor wordt het door de zon
opgewarmde dakoppervlak geventileerd.
Als alternatief voor een luchtontvochtiger kan
de airconditioning bij slecht weer ook
door een LandriTherm heteluchtinstallatie
worden vervangen.

Optimaal op elkaar afgestemd:
Keuze uit 80 verschillende
ventilatoren

Droogapparatuur
De uitrusting voor het drogen van hooi kan sterk variëren en bestaat voornamelijk uit een ventilator die
de drogingslucht in de droogbox blaast.Het is hierbij van essentieel belang dat het lucht- en drukvermogen van de ventilator op de droogbox is afgestemd.
Daarom beschikken wij over meer dan 80 verschillende ventilatoren.
Om ook ‘s nachts en tijdens perioden van slecht weer te kunnen drogen beschikken we over speciale droogapparatuur zoals luchtontvochtigers of Landritherm heteluchtinstallaties.
Het volledige droogproces is geautomatiseerd met het LASCO droogsysteem.

Landritherm heteluchtinstallaties:
Warme lucht uit biomassa

LASCO Powerline luchtontvochtiger:
Droging in efficiënte cycli. Apparatuur
geschikt voor invoergebieden van 4 tot
78 ha per dag.

LASCO Hooikraan
De nieuwe LASCO hooikraan is het resultaat van een consequente verderontwikkeling
van onze populaire reeks kranen. De ervaring van 30 jaar kraanbouw leverde een belangrijke bijdrage aan
deze reeks kranen. Het eindresultaat is een hoogwaardig, betrouwbaar hulpmiddel en een krachtige en
snelle oogstmachine.
Met de nieuwe kraancabine en het nieuwe bedieningssysteem bieden
we bovendien een buitengewoon hoog comfort. Ook de afwerking is optimaal! Naast een hooggekwalificeerd werktuigbouwkundig team zorgt een computergestuurd laser maaiproces voor compromisloze
kwaliteit.

Enkele voordelen
Nu ook met elektrische
aandrijving

High Performance Oil

Hoog comfort in een
volledig glazen cabine

Zeskantige liggers voor
bijzonder hoge stabiliteit

SPECIFIEKE KENMERKEN
+	Geschikt voor elk bedrijf:6 modellen en 8 verschillende
lengten van liggers
+ volledig hydraulische kraaninstallatie
+	elektrische proportionele joystickbediening
+ hoog comfort door het royale cabineontwerp
+	bijzonder snel en wendbaar dankzij optionele uitrustingen zoals
High Performance Oil of elektrische aandrijving

Tussenringen voor
optimale ventilatie van de
tweede ronde baal
Systemen met enkele en
dubbele rijen mogelijk
Optimaal op elkaar afgestemde
hoogrendementsventilatoren

LASCO
Het drogen van ronde balen
Het grootste voordeel van ronde balen is ongetwijfeld de flexibiliteit tijdens het transport en in de handel.
Er ku meerdere opslag- en voederplaatsen worden gebruikt en dit maakt een economisch maaiproces mogelijk.
De kosten van folies en de afvoer ervan worden volledig geëlimineerd.
Onze droging van ronde balen is al even karakteristiek als uw bedrijf en laat op het gebied van drogingssnelheid,
doeltreffendheid en de omvang van de installatie niets te wensen over.
Systemen die al honderden keren hun waarde hebben bewezen zorgen voor gegarandeerde droogresultaten en
gebruiksgemak bij het drogen van hooi.

SPECIFIEKE KENMERKEN
+ droging van grote en kleine partijen hooi
+ verhoudingsgewijs lage drogingskosten
+ eenvoudig te hanteren
+ dankzij controle een hoge mate van automatisering

Flexibele droging van ronde
balen: Verkrijgbaar voor
8, 16 en 30 balen

Verkoop /Informatie Hooi drogen:
H.S. Hooidroogtechniek
Henk Snuverink
Morshoekweg 31
Tel: 0031 612 03 93 27
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www.hooidroogtechniek.nl
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