
Doseerapparatuur
Voor Bonsilage en zuren

Voor een optimale werking van kuilverbeteraars is de correcte dosering en verdeling van 
zeer groot belang. Daarom heeft Barenbrug een aantal doseerapparaten geselecteerd die 
onder alle omstandigheden zonder storingen kunnen werken. Bovendien kan tijdens het 
werk de dosering eenvoudig gecontroleerd en aangepast worden. In het overzicht zijn de 
verschillende doseerapparaten beschreven.

Granulaatstrooier of vloeistofpomp
Deze keuze is afhankelijk van meerdere factoren. Echter voor de werking van Bonsilage 
producten maakt het niet uit of u voor granulaat of voor de vloeibare vorm kiest. Houdt er 
wel rekening mee dat Bonsilage producten opgelost in water beperkt houdbaar zijn, 48 
uur ongekoeld en 1 week in de koeling. Grootverbruikers kiezen steeds vaker vloeibare 
dosering omdat hiermee de instelling en controle perfect is.

Twee apparaten
Met de vloeistofpomp en doseerunit kunt u zowel Foraform, Topform alsook Bonsilage 
producten doseren. Daarmee heeft u ook een oplossing voor zeer zware omstandigheden 
of voor het behandelen van toplagen. U dient zelf voor een voorraadvat te zorgen met 
bevestigingsframe. Als vat wordt vaak het 200 liter Foraform vat gebruikt. Voor gebruik 
van zuren en bacteriën adviseren wij 2 vaten te plaatsen.

De Barenbrug granulaatstrooier is het modernste apparaat om granulaten te doseren. 
Deze is er in twee uitvoeringen afhankelijk van de capaciteit van de oogstmachine. Op 
www.barenbrug.nl vindt u de handleidingen onder inkuilmiddelen, doseerapparatuur.

Vloeistofpomp met doseer unit
Vloeibare dosering van zuren en bacteriën

Capaciteit tot 400 liter per uur voor Topform of Foraform. 
De dosering kan elektronisch worden bijgesteld en 
met behulp van een vloeistofmeter in de slang worden 
afgelezen.

Er kan heel snel van zuur naar bacteriën worden gewisseld, 
zonder de sproeidoppen te wisselen. In dat geval kan de 
dosering terug worden gebracht waardoor u minder water 
toevoegt en dus minder mee hoeft te nemen.

 Voordelen  Nadeel 
 • kan zuren èn bacteriën doseren  • geen voorraadvat meegeleverd 
 • voor zeer natte omstandigheden  • bacteriën in oplossing 
  de ideale oplossing   slechts 48 uur houdbaar 
 • speciale sproeidoppen voor een lagere  
  dosering   
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Barenbrug Holland BV
www.barenbrug.nl

Granulaatstrooier
Opraapwagen en hakselaar

Voor een opraapwagen met een capaciteit van 40 tot 
90 ton wordt motor 7 gebruikt. Voor hakselaars met een 
capaciteit van 60 tot 160 ton per uur wordt motor 14 
gebruikt.

Capaciteit van de strooier is 100 kg Bonsilage granulaat.
Aandrijving 12 volt elektromotor, gelijkstroom 30 W, 5 A.
Gegalvaniseerd frame, waterdichte plastic bak en 
duidelijke maatverdeling voor gebruik van Bonsilage.

Meegeleverde onderdelen:
Elektronische toerentalregelaar voor dosering, 10 meter slang voor 3 uitgangen, 
aan - uit schakelaar voor de pick-up.
Levertijd is 3 weken. Voor levering binnen 2 dagen, € 50 toeslag.

Voordelen
• geen product aanmaken
• eenvoudige elektronische dosering
• kan 200 ton voer behandelen met 1 vulling
• geen tijdverlies voor aanmaken product
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