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 Versie: 15– 1 

KUILSNIJBAKKEN  -S- SERIE 



Geschikt om met  zware verreikers of shovels produkten zoals gras, mais en bijproduk-
ten,uit de kuil te snijden. Na uitkuilen een gladde kuilwand wat de kans op broei sterk re-
duceert. 

Door dichte bak multi-inzetbaar waardoor maar 1 bak nodig voor alle voersoorten, 

 

Bak door uitgekiende vorm goed lossend. 

 

Sterke constructie. Alle slijtdelen van Hardox materiaal. 

 

Ook snijmessen (verwisselbaar) zijn vervaadigd uit Hardox materiaal. 

 

Geleverd met voorzetprofiel welke later eenvoudig is te vervangen. 

 

Tevens worden er slijtstrippen onder de bodem van de bak gelast. 

 

De cilinders van de kuilsnijbakken worden standaard aangestuurd middels een unieke 
hydraulische Verdeelmotor (gelijkloop)! 

 

De Kuilsnijbakken worden passend aan uw verreiker of shovel afgeleverd. 

(Bij sommige type loaders kan dit een meerprijs  betekenen). 

 

Tevens leverbaar in Hoogkipuitvoering. 

 

 

Hekamp Werktuigen & Aanbouwdelen 

Kruisweg 4  3774 TJ  Kootwijkerbroek  

Tel: 0342 441856  Fax: 0342 442314 

info@hekamp.nl  www.hekamp.nl 



Hekamp Werktuigen & Aanbouwdelen ‡ kruisweg 4 ‡ 3774 TJ Kootwijkerbroek ‡ tel 0031 342 441856 ‡ info@hekamp.nl ‡ www.hekamp.nl 

Afbeeldingen, afmetingen, gewichten, prijzen en overige gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. Echter deze zijn door eventuele wijzigingen ofofof fouten niet bindend. 

Bestelcode B 

mm. 

D 

mm. 

H 

mm. 

Volume (ltr) 

ISO-7546* 

Volume (ltr) 

Maximaal** 

 Massa +/_ 

Kg. 

 Prijs € 

Excl. Btw 

Geadviseerde hefcapaciteit  machine 3 tot 5 Ton 

KSB_S_200_D80_H80 2000  800  800 820 1280 1215 € 9050,- 

KSB_S_225_D80_H80 2250 800  800 925 1440 1255 € 9100,- 

KSB_S_250_D80_H80 2500 800 800 1025 1600 1285 € 9150,- 

        

Geadviseerde hefcapaciteit  machine 4 tot 7 Ton 

KSB_S_200_D100_H80 2000 1000 800 880 1470 1340 € 10150,- 

KSB_S_225_D100_H80 2250 1000 800 990 1650 1460 € 10200,- 

KSB_S_250_D100_H80 2500 1000 800 1100 1840 1570 € 10250,- 

KSB_S_275_D100_H80 2750 1000 800 1210 2020 1680 € 10300,- 

 

Algemene opties: 

KSB_S_MP_SYST2000 Meerprijs voor pasmaken aan Systeem-2000 klasse 3-6  € 385,- 

KSB_S_MP_VOH Meerprijs voor pasmaken aan vaste ophanging (geen snelwissel). € 535,- 

KSB_S_MP_TRSK Meerprijs voor montage Terugslagklep. ( noodzakelijke optie bij machines die geen 

gesloten middenstand hebben in hydraulisch systeem). 

€ 125,- 

KSB_S_MP_HK Meerprijs Hoogkipuitvoering 

( let op 2 dubbelwerkende functies nodig!!) 

+ ca 300 kg!! € 3835,- 

KSB_S_MP_6-2V € 255,- Meerprijs montage 6/2 keuzeventiel. (exclusief aansluiten electrisch circuit). 

Optie bij Kuilsnijbak in hoogkipuitvoering. Indien de machine over maar 1 hydraulische 

functie beschikt.   

* Volume volgens ISO-7546 is vlakke afgestreken bakinhoud + 25% toeslag. =  dus met een kop geladen.  

** Maximaal volume = totale inhoud met gesloten bovenklem. 

Geleverd inclusief 2 standaard slangen van bak naar machine. Lengte 1500 mm. Voorzien van 2 x standaard landbouwkoppeling—mannetje. 

 Prijslijst Kuilsnijbakken –S– serie. versie:  15-1 
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