(RVSOKB) Rubbervoerschuif met twee
borstels
Door de rubberschuif met borstels is het mogelijk om naast het
schoonschuiven van de voergang, ook onder het voerrek te borstelen.
• In bijvoorbeeld een geitenstal, waar hygiëne heel belangrijk is, kan
deze schuif met borstels een arbeidsverlichting opleveren.
• De borstels zijn gemonteerd op een gegalvaniseerde voerschuif.
• Door middel van één functie op- en neerklappen en borstelen.
• Andere mogelijkheden in overleg.
• De borstels zijn van nylon en hebben een diameter van 750 mm.
• Een 1000 mm borstel is op aanvraag leverbaar.
Types
➢ RVSOKB2244
➢ RVSOKB2555
➢ RVSOKB2855

Opties
➢ 6/2
➢ 8/3

Beschrijving
RVSL2244 incl. verstelbare hoeken,
2e draaipunt en 2 borstels.
RVSL2555 incl. verstelbare hoeken,
2e draaipunt en 2 borstels.
RVSL2855 incl. verstelbare hoeken,
2e draaipunt en 2 borstels.

Prijs

Beschrijving
Bij één dw-ventiel, keuze tussen
zwenken en borstelen.
Bij één dw-ventiel, keuze tussen
zwenken en borstel links en rechts
apart bedienen.

Prijs

€ 5.450,€ 5.600,€ 5.700,-

€ 350,-

€ 475,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 80-84, voor meer info kempmachines.nl

20

(RSVOKBD) Vaste rubberschuif met twee
borstels
Door de rubberschuif met borstels is het mogelijk om het terrein of
voergang beter schoon te vegen/borstelen. Het vuil wordt automatisch
naar binnen gedraaid en blijft dan tegen het rubber liggen.
• De borstels zijn gemonteerd op een vaste rubberschuif (RSVKS).
• Door middel van één functie op- en neerklappen en borstelen.
• Andere mogelijkheden in overleg.
• De borstels zijn van nylon en hebben een diameter van 750 mm.
• Een 1000 mm borstel is op aanvraag leverbaar.
Types
➢ RSVOKBD2544
➢ RSVOKBD2844

Beschrijving
Gemonteerd op de RSVKS2544
Gemonteerd op de RSVKS2844

Opties
➢ 6/2

Beschrijving
Bij één dw-ventiel, keuze tussen
links en rechts apart bedienen en
borstelen.

Prijs
€ 4.250,€ 4.325,Prijs

€ 350,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 80-84, voor meer info kempmachines.nl
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(RSVOKBZ) Vaste rubberschuif met één
zwenkbare borstel
Door de toevoeging van een borstel op de schuif is het mogelijk om
het terrein beter schoon te vegen/borstelen. Het vuil wordt
automatisch naar binnen gedraaid en blijft dan tegen het rubber
liggen.
• De borstel is gemonteerd op een vaste rubberschuif (RSVKS).
• Andere mogelijkheden in overleg.
• De borstel is van nylon en heeft een diameter van 750 mm.
• Een 1000 mm borstel is op aanvraag leverbaar.
Types
➢ RSVOKBZ2244
➢ RSVOKBZ2544
➢ RSVOKBZ2844

Beschrijving
Gemonteerd op de RSVKS2244
Gemonteerd op de RSVKS2544
Gemonteerd op de RSVKS2844

Opties
➢ 6/2

Beschrijving
Bij twee dw-ventielen, keuze
tussen zwenken en heffen.
Bij één dw -ventiel, keuze tussen
zwenken, heffen en borstelen.

➢ 8/3

Prijs
€ 3.625,€ 3.700,€ 3.775,Prijs
€ 350,€ 475,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 80-84, voor meer info kempmachines.nl
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