Uw oplossing op maat

VOOR ELK
RANTSOEN
EEN GESCHIKTE
MENGWAGEN
DE GROOTSTE VARIATIE AAN VERTICALE VOERMENGWAGENS
De Biga verticale voermengwagen is al 25 jaar wereld
wijd een succes. Onze voermengwagens bieden al jaar
en dag kwaliteit en betrouwbaarheid en zorgen voor
bedrijfszekerheid. Mengwagens van 3m3 tot wel 80m3
op de grootste melkveebedrijven ter wereld zorgen
dagelijks voor een perfect gemengd rantsoen.

Wij blijven groeien en innoveren. Onze voermengwagens
zijn voorzien van de nieuwste ontwikkelingen en technieken
om te zorgen voor een perfect homogeen gemengd
rantsoen. Al onze machines ontwikkelen en produceren
wij in onze vestigingen in Nederland.
We hebben voor alle rantsoenen en te mengen producten
de beste oplossing. Dit door een variatie aan mogelijkheden
in machines en aandrijvingen. Ons trouw dealernetwerk kan
samen met u kijken naar de best passende oplossing.

UW OPLOSSING OP MAAT
Vergelijk hier onze voermengwagens ►

BIGA FUTURE
De Biga Future is de mengwagen zoals we deze al sinds 1997 maken.
Door de jaren heen is de robuustheid van de machine hetzelfde
gebleven, maar zijn de machines afgestemd op de nieuwste
ontwikkelingen en technieken. Iedere dag het beste rantsoen
voor uw dieren. Dat is waar we voor staan!

Biga vijzels
Omdat de Biga met een robuuste vijzelconstructie werkt, is
het mogelijk om grote en brede vijzels te gebruiken. De Biga
vijzel is één van de grootste vijzels op de markt. Met een dikte
van wel 18 mm staal is deze dan ook zeer slijtvast. Met een keuze
uit 2 ¼ en 1 ¾ winding vijzels (afhankelijk van rantsoen, kuiphoogte
etc.), waarbij de vijzelbladen lichtjes naar binnen gekanteld zijn,
geeft hij dan ook de snelste menging in de markt. Als belangrijkste
kenmerk levert de Biga een perfect uniform rantsoen af. Doordat
rantsoenen snel en agressief gemengd worden, wordt arbeid
en brandstof bespaard.

Unieke vijzelconstructie
Onze machines zijn actief op de grootste melkveebedrijven
ter wereld. In vele gevallen tot wel 20 uur per dag en 7 dagen
in de week. Wij hebben daarom een unieke constructie ontwikkeld.
De vijzel is onafhankelijk gemonteerd van de planetaire
aandrijfkasten en kan waar nodig eenvoudig vervangen worden.
Deze constructie zorgt voor een extreem lange levensduur
omdat alle krachten op de robuuste buisconstructie komt
en de aandrijving volledig ontlast is. De aandrijfas tussen
de planetaire aandrijfkast wordt ondersteund door een zwaar
tonlager. Dit alles zorgt voor een laag brandstofverbruik
en een hoge bedrijfszekerheid!

Future rand
De geïntegreerde overkookrand laat zich kenmerken door
de afgeronde rand bovenop de kuip. De Future rand zorgt voor
de beste oplossing tegen overkoken en heeft als extra voordeel
extreem veel sterkte te geven aan de mengkuip. Door de Future
rand kunnen voerproducten geen dagen tussen de overkookbuis
en kuiprand blijven hangen als broeihaard. De rand is voorzien
van een gatenpatroon om uitbreiding met een rubberen verhoogrand
mogelijk te maken. De vijzels zijn hier al op voorbereid qua hoogte
en mengresultaat.

WAAROM KIEZEN VOOR BIGA FUTURE?
►

Ideaal voor compact voeren (TMR)

►

Unieke vijzelconstructie

►

Snel mengproces

►

Gecentraliseerde smeerpunten

►

Onafhankelijke weging door middel
van een zelfdragend kokerchassis

►

Standaard uitgerust met weegsysteem

EEN MAXIMALE MELKOPBRENGST
EN GOED GEVOERD VEE!

BIGA TOPLINER
De Topliner is een gestandaardiseerde mengwagen die
seriematig met robot gebouwd kan worden. Een complete
standaarduitvoering met de juiste opties maakt deze wagen
zeer gewild en snel leverbaar. Door de seriematige bouw heeft
de Topliner een interessante prijs met daarbij een hoge kwaliteit.

WAAROM KIEZEN VOOR BIGA TOPLINER?
►

Gestandaardiseerd

►

Ideaal voor structuurrijke rantsoenen

►

Aantrekkelijke prijs en levertijd

Topliner vijzels

►

Brandstof besparend

De hoge Topliner vijzels bevatten een smallere buis met
rechte vijzelbladen. Dit creëert meer ruimte tussen de zijwand
en de vijzel. Hierdoor wordt voer minder omhoog geduwd, maar
ligt de focus meer op snijden, waardoor overkoken uitgesloten
wordt. Ideaal voor structuurrijke rantsoenen.

►

Weegsysteem en chassis geïntegreerd
in kuip samenstelling

►

Goede bescherming tegen overkoken

►

Tandemoptie vanaf 3 vijzels (Biga Mammoet)

Geflensde aandrijving

►

Standaard uitgerust met weegsysteem

Een smallere vijzel heeft minder vermogen nodig. De Topliner vijzel
wordt rechtstreeks op de aandrijving gemonteerd. De aandrijfkast
wordt breed geflensd. Met een (planetaire) aandrijfkast maakt
dit een zeer degelijke en betrouwbare constructie.

►

Onderhoudsarme lagering/aandrijfkast

Chassis
Bij de Topliner wordt gebruik gemaakt van een platenchassis,
welke rechtstreeks aan de kuip gelast is. Een driepuntsweegsysteem
met drie of vijf weegstaven is gemonteerd op de machine.
Door deze constructie is de mengwagen zeer wendbaar
met een lager eigengewicht.

GEGARANDEERDE
MENGKWALITEIT
BIGA ECOLINER
De Ecoliner is een combinatie van de Biga Future en
de Biga Topliner. Het robuuste kokerchassis van de Biga Future
en de bewezen geflensde vijzelconstructie van de Biga Topliner.

Ecoliner vijzels
De hoge Ecoliner vijzels bevatten een dunne middenbuis met
rechte vijzelbladen. Dit creëert meer ruimte tussen de zijwand
en de vijzel. Hierdoor wordt voer minder omhoog geduwd en ligt
de focus meer op snijden, waardoor overkoken uitgesloten wordt.
Ideaal voor drogere en langere producten.

Geflensde aandrijving
Een smallere vijzel heeft minder vermogen nodig. Met de
smalle binnenbuis wordt de vijzel op de aandrijving geschroefd.
De aandrijfkast wordt breed geflensd. Met een verstevigd huis
maakt dit een zeer degelijke en betrouwbare constructie.

Chassis
Het degelijke kokerchassis bevat vier weegstaven
(zes stuks vanaf 24m3). De wagen kan ook wegen als
deze op de steunpoot afgekoppeld geparkeerd staat.
Met dit robuuste kokerchassis bent u verzekerd van
stabiliteit. Het chassis is los zelfdragend, waarbij
de weegstaven tussen kuip en chassis zijn gemonteerd.
Dat maakt een extreem nauwkeurige weging mogelijk.

WAAROM KIEZEN VOOR BIGA ECOLINER?
►

Ideaal voor structuurrijke rantsoenen

►

Bewezen brandstof besparende constructie

►

Onafhankelijke weging door middel van
een zelfdragend kokerchassis

►

Standaard uitgerust met weegsysteem

►

Onderhoudsarme lagering/aandrijfkast

►

Verkrijgbaar in diverse volumes

BIGA FUTURE
Bij de Biga Future wordt gebruik gemaakt van een robuust
koker chassis. De weegstagen zijn in dit chassis geïntegreerd.
Het aantal is afhankelijk van de grootte van de kuip. Hierdoor
bereikt u de meest nauwkeurige weging en een kwalitatief hoge
constructie voor langere transporten.
►

Focus op TMR rantsoenen

►

Robuuste buisconstructie

►

Los zelfdragend kokerchassis

►

Agressief mengresultaat

►

25 jaar bewezen kwaliteit

►

Voor elk rantsoen een mogelijkheid

BIGA TOPLINER
Bij de Topliner wordt er gebruik gemaakt van een platenchassis
wat rechtstreeks aan de kuip gelast wordt. De weegstaven komen
hierdoor op de as en in het trekoog. Prijstechnisch aantrekkelijk
en snel leverbaar.

►

Ideaal voor structuurrijke rantsoenen

►

Geflensde vijzelconstructie

►

Robuuste staalplaat chassis

►

Driepuntsweegsysteem met drie of vijf weegstaven

►

Brandstof besparend

►

Gestandaardiseerd

►

Aantrekkelijke prijs en levertijd

BIGA ECOLINER
Bij de Biga Ecoliner wordt gebruik gemaakt van een kokerchassis.
De weegstaven zijn in dit chassis geïntegreerd. Het aantal is
afhankelijk van de grootte van de kuip. Hierdoor bereikt u de
meest nauwkeurige weging en een kwalitatief hoge constructie
voor langere transporten. De Biga Ecoliner bevat zoals de Biga
Topliner de bewezen geflensde vijzelconstructie.
►

Ideaal voor structuurrijk rantsoen

►

Geflensde vijzelconstructie

►

Los zelfdragend kokerchassis

►

Hoog snijvermogen

►

Dé combinatie van de Biga Future en Biga Topliner

DE VOORDELEN VAN DE BIGA

In het kort waarom u voor een Peecon Biga voermengwagen kiest:

Gezonder vee

Meer vleesopbrengst

Onderhoudsarm

Meer melkproductie

Betere resultaten

Tijdbesparend

Naast deze pluspunten kunt u met vragen altijd terecht bij ons verkoopteam. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden
en nodigen u uit om een kijkje te komen nemen in onze productiefaciliteiten.

ONTDEK ONZE WEBSITE

peetersgroup.com
►

Ontdek het productgamma van Peecon, Tulip en Pitbull online

► Altijd

real time de meest interessante prijzen en aanbiedingen

► Configureer
► Vind

zelf uw ideale machine

uw dichtstbijzijnde verkooppunt

► Online

bibliotheek met alle brochures,
handleidingen en onderdelenboeken

►

Webshop

CONFIGUREER ZELF
UW UNIEKE BIGA

SCAN DE QR

22042022 | Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ontdek de ruime keuze in modellen,
inhoud en accessoires.

Op onze 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.

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

