
Biga Longlife Series 

Dealer edition

SPECIALIST IN 
VOERTECHNIEK
Peeters Group produceert al bijna 25 jaar de Biga  
verticale voermengwagens. Onze machines worden 
wereldwijd geleverd aan kleine bedrijven, maar ook  
op de aller grootste boerderijen ter wereld.  
Wij blijven ons altijd verbeteren en doorontwikkelen,  
ook door goed te luisteren naar de feedback van onze 
klanten. Dit alles zorgt ervoor dat we u een kwalitatief  
top product kunnen leveren.

VIJZELS MET  
LEVENSLANGE GARANTIE
Lees in deze speciale uitgave meer over  
onze uniek ontworpen Lifetime Warranty vijzels!

OPTIMALE OPBRENGST,  
CONTINUÏTEIT, EEN HOMOGEEN  
RANTSOEN EN VIJZELS MET  
LIFETIME WARRANTY 



UNIEKE VIJZELS
We hebben een vijzel vervaardigd die niet alleen qua  
vorm uniek is, maar ook dusdanig ontworpen zodat deze 
een extreem lange levensduur heeft. Met onze jarenlange 
ervaring en nieuwe materialen en productie mogelijkheden  
ter beschikking, zijn we erin geslaagd een vijzel te 
produceren met Lifetime Warranty*.  
De unieke vijzelconstructie zorgt voor een optimale menging. 
De slanke vijzelkolom in combinatie met de gestroomlijnde 
messen, zorgen voor perfecte versnijding van de gewassen 
met een minimum aan weerstand. Dit resulteert in lager 
benodigd vermogen, dus minder brandstofverbruik.  
De extra uitwerper zorgt voor een gelijkmatige  
dosering bij het uitdragen van het voer. Dit alles,  
in combinatie met de zeer zware planetaire  
aandrijving met onderhoudsvrije lagering,  
resulteert in lage operationele kosten  
en een hoge betrouwbaarheid.

LIFETIME WARRANTY*

Wat verstaan we onder Lifetime Warranty op de vijzels? 
De garantie duurt net zo lang als de te verwachten levens
duur van de mengwagen. Door de vijzel uit hoogsterktestaal 
te produceren en door een persing aan te brengen kunnen wij 
de messen en de slijtranden verzonken monteren boven op 
het vijzellint. De messen en slijtranden worden gemonteerd 
d.m.v. hardmetalen verzonken slotbouten die door het 
speciale messendesign nog een extra bescherming krijgen. 
Het gedeelte van het vijzellint dat normaal de meeste slijtage 
ondervindt, wordt nu voorzien van vervangbare messen 
en slijtranden in de vorm van het vijzellint. De messen zijn 
zelfscherpend. Messen en slijtranden worden vervaardigd  
uit Boron steel, optioneel ook in RVS verkrijgbaar.

LOS ZELFDRAGEND CHASSIS                                             
De Biga Twin Future modellen zijn voorzien van een robuust  
los zelf dragend koker chassis, zeer solide en stabiel, ook 
uitermate geschikt voor wegtransport (zie de afbeelding  
hier rechts). In combinatie met de nauwkeurige en 
betrouwbare weeginrichting, die standaard uitgerust  
is met minimaal 4 tot maximaal 8 weegstaven, wordt  
de kuip apart van het chassis gewogen wat zorgt  
voor het meest nauwkeurig gemeten gewicht.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bij de Biga Topliner en de Biga Lowliner modellen maakt  
de dikke bodem deel uit van het chassis (zie de afbeelding 
hier links). De chassisdelen zijn aan de bodem van de kuip 
gelast en zijn voorzien van 3 robuuste weegstaven die 
zorgen voor een maximale stabiliteit en nauwkeurige weging.  
De Biga Lowliner modellen hebben een laag zwaartepunt 
ontwerp, hierdoor wordt een grotere inhoud gecombineerd 
met een lage beladingshoogte. Het zijn eenassige  
machines met enkellucht ingekaste wielen.



DOUBLE ACTION VIJZELS
De unieke Peecon Double Action vijzels zijn voor ieder model snijmengwagen afgestemd  
op de hoogte en breedte van de mengkuip. Dit zorgt voor een goed en snel mengresultaat. 
De twee uitwerpers zorgen voor een gelijkmatige uitdosering. Deze vijzels zijn gemaakt van 
hoogsterkte staal. Doordat de vijzels koud gewalst worden blijft de staalsterkte behouden.

VERHOGINGSRAND
De rubberen verhogingsrand is bij een aantal modellen standaard 
aanwezig om de inhoud van de kuip te vergroten. Alle andere 
modellen zijn voorbereid om nadien hiermee uitgerust te worden. 

FUTURE KUIPDESIGN
De unieke gepatenteerde kuipvorm zorgt ervoor dat het volume 
van de mengwagen optimaal benut kan worden. Door het speciale 
design is het haast uitgesloten dat het voer uit de kuip geduwd 
kan worden of dat voerresten op de rand blijven liggen.

WEEGSYSTEEM
Geavanceerde weeginrichting met  
meerdere mogelijkheden. Peecon heeft  
van de DLG de hoogste waardering  
gekregen voor de nauwkeurigheid  
van het weegsysteem. Het grote,  
heldere LCD display heeft een  
stootvaste en waterdichte behuizing. 

KARTELRAND
De kuiprand kan voorzien worden van een kartelrand  
waardoor droge en structuurrijke producten, zoals ronde  
balen, geen kans krijgen uit de kuip geduwd te worden. 

WANDDIKTE
De kuip is vervaardigd uit 8mm staal.

AANSPANHOOGTE
Ruime keuze uit dissel modellen voor de juiste aanspanhoogte.
Naar iedere gewenste tractorhoogte verstelbaar. Hierdoor stelt  
u de voermengwagen 100% waterpas af.

BANDENKEUZE
Afhankelijk van het type machine en de diversiteit aan omstandigheden bieden 
we u een ruim aanbod aan robuuste Amerk banden. De Biga Twin Future 
modellen zijn ook uit te rusten met een schommeltandem met 2 doorlopende 
assen.

ULTRA WAVE SLIJTRANDEN
De vijzels zijn voorzien van bovenliggende 
kartelsnijmessen en Ultra Wave slijtranden,  
deze brengen het voer nog meer in beweging. De Peecon Biga Longlife serie is uniek in zijn soort. 

De voermengwagens worden volledig in Nederland 
geproduceerd in onze hypermoderne fabrieken in  
EttenLeur. We gebruiken enkel de beste staalsoorten  
en Amerk componenten om de kwaliteit te waarborgen.  
Dit zorgt voor lage operationele kosten, een lange  
levensduur en een hoge waardevastheid.

VEILIGHEID
Om de veiligheid te waarborgen zijn er verschillende 
opties verkrijgbaar. Achteruitrijdcamera geïntegreerd 
in het chassis, birdview camera, of een bluespot 
veiligheidslamp.

PEECON VIJZELMESSEN
De gepatenteerde Longlife kartelmessen zijn vervaardigd  
uit Boron staal en hebben een heattreatment ondergaan  
voor een zeer lange levensduur.



VOORKOM SCHERP-IN BIJ UW KOEIEN

RUIME KEUZE AAN AFVOERBANDEN
Naast een groot aanbod aan losdeur posities,  
bieden we u ook een juiste oplossing voor  
iedere bedrijfssituatie waar een afvoerband  
gewenst is. 
 
Met een losband is het eenvoudiger om  
zéér kleine porties goed gedoseerd te  
verdelen op de voergang. Dit is met  
name een voordeel bij het voeren  
van geiten en jongvee. 
 

 ►  Ruime dwarsafvoerband 
aan voorzijde

 ►  Ruime dwarsafvoerband 
aan achterzijde

 ►  In hoogte verstelbare afvoerband

 ►  Zijdelings verschuifbare afvoerband

 ►  Banaanvormige afvoerband
 
Losdeuren zijn optioneel uit te voeren met een in hoogte verstelbare afvoerband.  
Een aantal modellen zijn ook verkrijgbaar met een afvoerketting i.p.v. een afvoerband.

Met behulp van magneten in de voermengwagen  
kunnen metalen voorwerpen uit het voer gefilterd  
worden. Buiten het voorkomen van dierenleed,  
levert dit u ook een gezondere veestapel  
en meer rendement op.
 
De magneten zijn optioneel te verkrijgen,  
maar kunnen ook achteraf op een machine  
worden aangebracht.

Peecon biedt verschillende zeer  
krachtige magneten aan: 

 ►   Grote magneet op de extra uitwerper van de vijzel. 

 ►   Magneet cirkels (14 stuks) op de uitvoergoot  
bij een doseerschuif. 

 ►   Magneet in de kuipwand.



  +31 (0)76 504 66 66 | info@peetersgroup.com | peetersgroup.com

CONFIGUREER ZELF 
UW UNIEKE BIGA
Ontdek de ruime keuze in modellen,  
inhouden en accessoires.

Op onze vernieuwde website vindt u onze unieke  
Biga configurator. In deze online omgeving stelt u  
zeer eenvoudig en binnen enkele minuten zelf uw  
ideale Biga samen. Bij elke optie, keuze en wijziging  
geeft de configurator aan hoe uw Biga er uit komt  
te zien. U ziet actuele prijzen en lopende acties.  
Met een druk op de knop vraagt u direct een offerte  
aan en wij brengen u in contact met de dealer naar  
keuze, uw dichtstbijzijnde verkooppunt of  
een medewerker van ons sales team.
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ONTDEK ONZE WEBSITE 
peetersgroup.com

 ► Ontdek het productgamma van Peecon, Tulip en Pitbull online

 ► Altijd real time de meest interessante prijzen en aanbiedingen

 ► Configureer zelf uw ideale machine

 ► Vind uw dichtstbijzijnde verkooppunt

 ►  Online bibliotheek met alle brochures,  
handleidingen en onderdelenboeken

 ► Webshop

VOERMANAGEMENT 
Peeters Group voermanagement software stelt u  
in staat voerkosten te beheersen, efficiëntie te bevorderen 
en de productie te verbeteren:

 ►  Eenvoudig in gebruik, maar volledig ingericht

 ► Voorraadbeheer

 ►  Beheer van voerkosten

 ► Productie verbetering

 ►  Efficiëntie verbetering

 ►  Gegevensopslag

 ►  Compatible voor smartphones en tablets

 ►  Eenmalige aanschafkosten

Beschikbare talen
Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Hongaars,  
Nederlands, Pools, Portugees, BraziliaansPortugees,  
Russisch, Fins, Zweeds, Turks en Chinees.

SCAN DE QR


