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Samengevat
 ▪ het houdt de melkzuurbacteriën 
vers

 ▪ inclusief uitgebreide accessoires

 ▪ doseerhoeveelheid van  
30 ml/t tot 210 ml/t

vario cool bevat:

 ▪ elektrische besturingseenheid 

 ▪ pick-up sensor

 ▪ 12-volt dompelpomp voor 
onderwatergebruik 

 ▪ geïsoleerde tank, mengkogel

 ▪ lijnfilter

 ▪ luchthoeveelheidsmeter 

 ▪ sproeiers van metaal en plastic

 ▪ koelbox, diepvriesaccu’s, garde

 ▪ gedetailleerde aanwijzingen

vario cool e
 ▪ sproeikop

vario cool r
 ▪ sproeibalk voor balenpersen / 
opraap-wagens

Eenvoudig en veilig voor succes bij het 
inkuilen

Eenvoudig doseren met het vario systeem
 ▪ eenvoudige techniek voor shredders, opraapwagens en balenpersen 
 ▪ eenvoudig zelf te monteren
 ▪ luchthoeveelheid eenvoudig instelbaar met de potentiometer
 ▪ doorstroommeter geeft de capaciteit van de liter per uur aan
 ▪ pick-up sensor met schakelaar voor een nauwkeurige toepassing
 ▪ verschillende sproeikoppen voor verschillende doseerhoeveelheden
 ▪ snelle levering van reserveonderdelen

Melkzuurbacteriën zijn levende organismen!
Biologische toevoegings-middelen voor 
kuilvoer werken alleen als de bacteriën 
vers in de silo komen! 

 ▪ De tijd voor de voorbereiding  en de duur 
van de missie moet zo kort mogelijk zijn.

 ▪ Tanks die in de oogstmachines zijn geïn-
tegreerd kunnen warm worden door de 
verwarmde motor, wat resulteert in een 
verlaagde productefficiëntie.

 ▪ Het nieuwe doseerconcept vario cool garandeert lange overlevings-
kansen van melkzuurbacteriën. In koud water wordt de activiteit van 
de bacteriën gereduceerd en de suiker van de drager van het kuilmid-
del gaat dan langer mee.

vario cool set
Geïsoleerde tank 
De geïsoleerde tank  
beschermt de melkzuur- 
bacteriën tegen de hitte.  
Het heeft een capaciteit van 
19 liter en de deksel is vast-
gezet met expansielussen. 
De bevestiging op de machi-
ne gebeurt individueel.

Mengkogel 
De mengkogel wordt aan de tank toegevoegd. Door de constante 
beweging van de machine draait deze rond in de oplossing en zorgt 
voor een permanent mengproces.

vario cool box met 2 koelelementen 
Voor het gekoelde transport van de inkuilmiddelen in de zakjes 
/ blikjes, is de vario cool box, worden er twee koelelementen 
bijgeleverd – het inkuilmiddel wordt later op de dag vers gemengd 
om de tank opnieuw te vullen. Nadat het inkuilmiddel gemengd is 
adviseren wij een koelelement in de tank te plaatsen.

De stabiele garde en het doseerplan maken de set compleet.

coolvario 
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vario sets
Kies uw gewenste set! Indien gewenst zijn er ook individuele  
componenten beschikbaar (prijzen op aanvraag).
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Schematisch overzicht

Een voordelig alternatief:

pick-up sensor (opener)

magneetschakelaar  
 (aan de pick-up)

brug
(in de bestuurderscabine)

doorstroom-
meter  

3 - 24 l/u
of 

10 - 100 l/u

geïsoleerde 
tank 

12-Volt 
dompelpomp

mengkogel

leidingsfilter

regeleenheid met 
stroomaansluiting

vario cool box

sproeikop 
(vario cool e)

of

sproeibalk 
(vario cool r)

dompelpomp (12 V)
manuele aan/uit-schakelaar

leidingsfilter
doorstroommeter

sproeikop  
(incl. sproeikoppen)

 vario basic

189 €

 vario cool e  vario cool r

sproeikop
(incl. sproeikoppen)

sproeibalk
(incl. sproeikoppen)

dompelpomp (12 V), regeleenheid
doorstroommeter, leidingsfilter

pick-up sensor, vario cool set669 € 799 €


