Hallenvuller
Productvriendelijke en duurzame Visser hallenvullers voor landbouw
en industrie.

Technology for professionals

Oldenhuis & Prinsen is specialist op het gebied van in- en
uitschuurtechniek. Al meer dan 40 jaar voeren wij het hoofddealerschap van Visser uit Bolsward, fabrikant van speciale
transportmiddelen. De machines zijn betrouwbaar en kenmerken zich door productvriendelijkheid, bewezen kwaliteit,
gebruiksgemak en lage onderhoudskosten. Onze innovatieve
visie levert u vele praktische voordelen op.
De Visser hallenvullers worden voor agrarische en industriële bulkgoederen gebruikt, zoals aardappelen, uien, cacao
en granen. Met de automatisch zwenkende telescoopband
worden de producten zonder beschadiging en met grote
capaciteit ingeschuurd. In korte tijd is uw hal, vrachtwagen of
container egaal gevuld.

De 10 pijlers van de Visser hallenvullers:
> zwenkend op de wielen of op de rail (type ZW en ZR)
> zeer manoeuvreerbare machine door kort en smal onderstel
> grote oversteek en zwenkbereik
> eenvoudig in te stellen zwenkbereik door PLC
> eindloze rubberband met ‘multigrip’ chevronprofiel 16 mm
> optimale trekkracht door in het midden gemonteerde Van
der Graaf trommelmotor
> storingsvrij door vaste kabelaansluiting
> elektrisch in- en uitschuifbaar met 2 haalkettingen
> elektrisch hydraulische hoogteverstelling
> demontabele afstandbediening en extra knoppen op de kast

Technische specificaties KB.ZW en KB.ZR
Type

KB 12/9

KB 13/10

KB 14/11

KB 16/12

KB 18/13

KB 20/15

Bandbreedte

65 cm

65 cm

65 / 80 cm

65 / 80 cm

65 / 80 cm

65 / 80 cm

Lengte ingeschoven

7,40 m

7,40 m

8,40 m

10,05 m

11,05 m

12,05 m

Lengte uitgeschoven

11,75 m

12,75 m

13,75 m

16,25 m

18,25 m

20,25 m

Max. afstorthoogte

6,50 m

6,90 m

7,20 m

7,70 m

8,10 m

8,50 m

Zwenkbereik op rail

19,00 m

22,00 m

23,00 m

24,00 m

26,50 m

29,50 m

Zwenkbereik op wielen

n.v.t.

26 m

28 m

32 m

36 m

40 m

Oversteek ingeschoven

4,50 m

4,50 m

5,50 m

6,20 m

5,80 m

6,80 m

Oversteek uitgeschoven

8,85 m

9,85 m

10,85 m

12,40 m

13 m

15 m

Aandrijving trommelmotor

2,2 kW

2,2 kW

4 / 5,5 kW

2x3 kW

2x4 kW

2x4 kW

Ook leverbaar in bandbreedtes van 100 cm. Meerdere varianten op aanvraag mogelijk.
Wijzigingen onder voorbehoud.

Visser KB.ZW-serie

Visser KB.ZR-serie

De KB.ZW-serie wordt zowel in de landbouw als de industrie
veelvuldig gebruikt om kleine maar vooral ook grote opslagruimtes op efficiënte wijze te vullen. Een belangrijk voordeel
van het zwenken op de wielen ten opzichte van het zwenken
op de rail, is dat er een zeer groot zwenkbereik is.

Wanneer de hallenvuller op een zachte ondergrond of op
dunne houten vloerroosters staat, is de KB.ZR-serie het meest
geschikt. Het zwenken gebeurt dan op de rail en met een keerbord voor de wielen beschadigd het product niet en wordt de
oversteek meer benut.

De wielen van deze machine kunnen zowel in de zwenkstand
als in een haakse stand worden gezet. Dit maakt zijwaartse
verplaatsing mogelijk. Wanneer we dit voordeel combineren
met het grote zwenkbereik, kunnen brede opslagruimtes met
minimale verplaatsing van de machine in één keer worden
gevuld.

Groot voordeel van het zwenken op de rail is het terugrijden
tijdens het zwenken, zonder stagnatie van de productaanvoer.
De machine is uitermate geschikt wanneer er gewerkt wordt
met bovengrondse kanalen.

Kenmerken Visser KB.ZW-serie:

Kenmerken Visser KB.ZR-serie:

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

zwenkend op de wielen
bandbreedte 65, 80 of 100 cm
totaal uitgeschoven lengtes: 13 t/m 27 m
rijdend en zwenkend op de hoofdwielen
breed zwenkbereik tot 180 graden
types tot en met een lengte van 14 m zwenken met
elektrische motoren
> types vanaf een lengte van 16 m zwenken met hydraulische
motoren (variabele snelheid)
> knik aan afstortzijde

zwenkend op de rail
bandbreedtes: 65, 80 of 100 cm
totaal uitgeschoven lengtes: 11 t/m 27 m
elektrisch rijdend op hoofdwielen of op wiel aan voorzijde
voorzien van keerbord voor de hoofdwielen
types tot en met een lengte van 14 m zwenken met
elektrische motoren
> types vanaf een lengte van 16 m zwenken met hydraulische
motoren (variabele snelheid)
> knik aan afstortzijde

Optioneel
De hallenvuller wordt voor u geheel op maat gemaakt. Zowel het type
KB.ZW als KB.ZR kan worden uitgebreid met de volgende opties:
- frequentieregelaar voor variabele bandsnelheid
- sensorregeling voor automatisch zwenken
- sensorregeling voor automatische hoogteregeling en productdetectie
- semiautomatische terrasregeling
- Visser lijncontrolesysteem
- hydraulische verstelling van de instorthoogte
- extra opzetring instorttrechter
- koppelsysteem voor aanvoerbanden
- draadloze afstandsbediening
- automatische breedteaanpassing van de zwenkinstelling
- zwenkwielen uitgevoerd in rubber of kunststof

Technology for professionals

Oldenhuis & Prinsen is sinds 1892 een toonaangevend full service handels- en landbouwmechanisatiebedrijf met eigen vestigingen in Nederland, Duitsland en Canada. De internationaal opererende onderneming is
specialist in verwerkingstechniek voor zowel de landbouw als de industrie.
Complete ondersteuning
De dienstverlening beslaat het volledige terrein van verkoopadvisering,
training, financiering, gebruiksklare aflevering, onderhoud, reparatie en
terugname van machines aan het einde van de gebruiksperiode. Veel
machines worden in eigen huis of in samenwerking met de gerenommeerde fabrikanten ontworpen en geproduceerd.
Innovatief maatwerk
Oldenhuis & Prinsen speelt in op de laatste technologische ontwikkelingen
en biedt machines geheel op maat. Door de jarenlange ervaring en de technische expertise kunnen wij u voorzien van een product dat aansluit op uw
specifieke wensen.
Contact
Bent u geïnteresseerd in de Visser hallenvullers? Of wilt u meer informatie
over een van onze andere producten op het gebied van inschuren, wegen,
verpakken of palletiseren? Kijk dan eens op onze website of neem contact
met ons op. Wij komen graag bij u langs voor nadere kennismaking en een
vrijblijvend advies.

Oldenhuis & Prinsen beheer b.v.
Bierum Hereweg 39 9906 PC

Emmeloord Traktieweg 18 8304 BA

Nederland

Nederland

Tel. +31(0)596 - 59 14 63

Tel. +31(0)527 - 61 16 48

Fax +31(0)596 - 59 20 50

Fax +31(0)527 - 61 16 72

info@oldenhuis-prinsen.com

www.oldenhuis-prinsen.com
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