
NIEUW!

Cobra  
Hallenvuller

Voordelig inschuren met de AVR Cobra

▪	Vriendelijk in gebruik en naar onderhoud 

▪	De machine is goed toegankelijk voor onderhoud en controle.

▪	Het open chassis vermijdt vuilophoping onder de transportband.

▪	De wegklapbare trekdissel is gemakkelijk in gebruik.

▪	De transportband is elektrisch aangedreven waardoor minder vermogen nodig is bij  

 dezelfde belasting.

▪	Een stabiele machine dankzij ruim bemeten contra-gewichten aan beide zijkanten.

Nieuw is onder andere de hydraulische wielaandrijving. De countergewichten zitten op de zijkant waardoor er 
geen dichting is onder de transportband (om aarde-ophoping te vermijden). Het besturingssysteem (CAN-bus) 
met touchscherm en robuust keypad is volledig nieuw ontwikkeld door AVR.

Technieken en machines ver doorgedreven innoveren zodat uw aardappelen snel, aardappelvriendelijk en 
efficiënt ingeschuurd kunnen worden, dat is het doel van AVR. Zo is de AVR Cobra hallenvuller de meest recente 
innovatie op vlak van inschuurtechniek.

▪	Aardappelbeschadigingen minimaliseren

▪	De dubbele instorttrechter garandeert ook bij een steile positie van de band nog een  

 goede afdichting. Doordat de trechter zo compact (laag) mogelijk uitgetekend is, wordt de  

 valhoogte zo klein mogelijk gehouden.

▪	De traploos instelbare snelheid van de hydraulisch aangedreven wielen zorgt voor een  

 gelijkmatige verdeling/toevoer van aardappelen in de schuur.

▪	Wand-, en productsensoren geven de mogelijkheid tot semi-automatisch vullen. 

 Ook het vullen tussen virtuele muren, bv. voor complexere bewaarloodsen, behoort tot de  

 mogelijkheden.
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Technische gegevens

COBRA 8015 8017 8019

Transportband breedte 0,80 m 0,80 m 0,80 m

Lengte 15,00 m 17,00 m 19,00 m

Netspanning 400 V 400 V 400 V

Frequentie 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Vermogen bandaandrijving 1x 5,5 kW 2x 4,0 kW 2x 4,0 kW

Bandenmaat hoofdwielen 285/17 R19.5 285/17 R19.5 285/17 R19.5

Bandsnelheid 32– 126 m/min 32– 126 m/min 32– 126 m/min
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Blijf op de hoogte:

▪	Geen bandslip

▪	De dubbele aandrijving is trekkend opgesteld. Dankzij het dubbele contactoppervlak van de aandrijving draait de band zonder slippen.

▪	De insnoerrollen bij de motoren drukken de transportband goed tegen de trommel van de aandrijving zodat er nog eens 10-15% meer  

 contactoppervlak is.

Vraag meer info, wij staan u graag te woord:


