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K2 CombiCutter
1600- en 1200-model

Hakker voor ronde balen en
voederdistributiemachine
De meest complete oplossing

• Stationair

• Op wielen

• Aan rails

• Magazijn

 



K2 CombiCutter

Arbeidsbesparende, duurzame, uitvoerig geteste constructie
De K2 CombiCutter kan worden gebruikt om allerlei soorten voer te hakken en strippen, zoals ronde 
balen, kuilvoer, gehakt voer en mengvoer. De machine is geschikt voor zowel nat als droog, kort als 
lang materiaal. De machine zorgt voor een regelmatige en goede voederdistributie dankzij de unieke 
haktrommel met 62 dubbele messen en automatische drukregeling.

K2 CombiCutter is zeer geschikt als handmatige voedermachine als u behoefte hebt aan een grote 
doorvoercapaciteit. De machine kan worden uitgerust met een rijdende wagen of kan worden bevestigd 
aan rails, zodat de machine zich boven het voederplateau bevindt. Zowel bij de rijdende wagen als bij
voortbeweging aan rails kunt u de snelheid regelen voor een geleidelijke start en stop. U kunt kiezen 
voor deuren of vaste zijkanten op de machine. Dit hangt af van de manier waarop de machine moet 
worden gevuld.

• K2 CombiCutter aan rails waarbij het voer via de zijkant wordt gedistribueerd.
• Effectieve distributie van ronde balen en kuilvoer
• Kan worden gekoppeld aan een magazijn als u behoefte hebt aan meer capaciteit



K2 CombiCutter
De voordelen
• Bevestiging van de messen zonder schroeven
• 62 dubbele messen
• 7,5 kW motor op de hakcilinder
• Centrale smering
• Krachtige meevoering op de onderste transportband
• Vaste zijkanten of deuren
• Traploze instelling van de snelheid van de onderste
   transportband
• Weerstandsensor regelt de toevoer voor de hakcilinder
• Leverbaar met bedieningsconsole voor bediening op
  afstand
• Leverbaar als stationair, op wielen of aan rails.
• Stevige lagers en bediening
• K2 1600 is geschikt voor ronde balen van nieuwe persen
  met een grote kamer
• Onderhoudsvriendelijk

Eenvoudige bediening
Betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn uitermate belangrijk voor
de bediening: De snelheid van de onderste transportband
kan traploos worden ingesteld met de bedieningskast of met
de console. Dit betekent dat de werking van de machine
altijd optimaal wordt afgestemd op de vereisten en de
consistentie van het ruwvoer. Een weerstandsensor meet
het energieverbruik. Als het energieverbruik te hoog wordt,
wordt de machine stilgezet, waarna de distributie van het
voer wordt hervat.

K2 CombiCutter 1600 og 1200
De machine is leverbaar in twee breedten: 1600 mm, de
standaardmaat, en 1200 mm als u behoefte hebt aan een
smallere machine. De machines zijn identiek, afgezien van
de breedte.

De binnenmaat van de K2 1600 is 135 cm en van de 
K2 1200 96 cm.

K2 1200 is geschikt voor bijna alle soorten voer, behalve
voor hele ronde balen. De machine is leverbaar als stationair
of hangend aan rails (geen rijdende wagen) en kan worden
voorzien van een zijdeur.

Het 1600-model is leverbaar in twee volumes: 
2,8 m3 en 3,6 m3

De volumes van het 1200-model zijn 
2,5 m3 en 3,2 m3
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• Tijdbesparend
• Grotere capaciteit
• Arbeidsbesparend

Magasin
Het magazijn geeft een grotere opslagcapaciteit en 
is leverbaar in secties van 3 m + 3 en 1 m. U kunt het 
magazijn vullen met ronde balen, kuilvoer of los voer uit een 
mixer. De K2 CombiCutter wordt bijgevuld vanuit het magazijn.
Een magazijn kan worden gebruikt in combinatie met stationaire
machines en met machines aan geleiderails.

1. Een stationaire machine met magazijn kan rechtstreeks
distribueren op het voederplateau of zorgen voor aanvoer
voor andere voedersystemen, zoals transportbanden in het
dak, een APF of een voederdistributiemachine.
Automatisering zorgt ervoor dat de K2 CombiCutter wordt
bijgevuld uit het magazijn wanneer dit nodig is. K2
CombiCutter in combinatie met een magazijn kan op afstand
worden gestart vanuit de andere voedersystemen.

2. De K2 Combicutter aan geleiderails kan voer ophalen uit een
stationair magazijn. Het magazijn kan dan alleen worden
gevuld met ronde balen. De machine wordt langs de rails
gestuurd, wordt vastgekoppeld aan het magazijn en haalt een
nieuwe baal op wanneer dat nodig is. Zowel de 
K2 CombiCutter als het magazijn wordt handmatig bediend.

Zijdeur
De K2 kan worden voorzien van een zijdeur zodat voer aan de
zijkant kan worden gedistribueerd. Groepen kunnen dan aan
weerszijden van het voederplateau worden gevoerd. 
De zijdeur is leverbaar in diverse lengtes, zodat de machine 
geschikt is voor voederplateaus van maximaal 4 m breed.

Hangend aan rails
De K2 kan worden voorzien van een zijdeur zodat voer aan de
zijkant kan worden gedistribueerd. Groepen kunnen dan aan
weerszijden van het voederplateau worden gevoerd. De zijdeur
is leverbaar in diverse lengtes, zodat de machine geschikt is
voor voederplateaus van maximaal 4 m breed.

Roterende bezem (FeedBrush)
De K2 CombiCutter kan ook worden uitgerust met roterende 
bezems om het restvoer vanuit de voergang naar het vee te 
vegen.
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K2_02

Alle afmetingen zijn in mm
MM

A1 2670 TROLLEY (KORT)

A2 3170 TROLLEY (LANG)

B 1185 INTERN

C 1580 HOOGTE STD.

D1 2250 INTERN (LANG)

D2 1750 INTERN (KORT)

E1 2922 EXTERN (KORT)

E2 3422 EXTERN (LANG)

F 1354 INTERN

G 1590 EXTERN

I 4624 EXTERN 1M-SECTIE

J 3448 INTERN M. 1M-SECTIE

K 952 INTERN

L 1185 INTERN

M 1470 EXTERN

N 1755 MACHINE + LIFT

P 550 WERKHOOGTE BORSTEL

Q1 400
LAADHOOGTE ZONDER/
DWARSTRANSPORTEUR 
(KORT)            

Q2 780
LAADHOOGTE ZONDER/
DWARSTRAN POTEUR 
(LANG)        

R 1800 BREEDTE VAN BOOMG
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Motor kW 230V 400V
Trommel ver-
snipperaar 7,5 40A 30A

Aandrijfriem 
Vloer 0,55

Plafondrails 0,40 X 2

Vloerwagen 1,10 X 2
Dwars-
transporteur 0,90

Voederborstel 0,40 X 2
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Alle afmetingen zijn in mm

MM

A 2244 INTERN

B 1202 INTERN

C 1202 EXTERN

D 964 INTERNAL
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