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Lage aslast met kleine
oude Fendt en drieasser

Eén hendel
De hydraulische functies van de Flingk
bedien je met een hendel vanaf de trekker.
De hendel activeert de walsen en de los
band. Uitschakelen van de aftakas is niet
nodig om de machine stil te zetten.

Wim Voskuilen strooit de diepstrooisel
boxen voor zijn melkkoeien elke
veertien dagen in. De roosters van zijn
stal uit begin jaren tachtig laten geen
hoge aslasten toe, dus gebruikte
Voskuilen aanvankelijk de kruiwagen.
Onderwijl zocht en vond hij de oplossing
om de kruiwagen weer in de hoek te
zetten.

Fendt 1D
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Voskuilen zocht een lichte trekker voor de
Flingk. Zo kwam hij uit bij een Fendt 1D,
die 1.800 kg weegt.

Scan de foto met de AgriMedia app om de machine in actie te
zien. Voor download app, zie ook pagina 2.

Drie assen

Vitakal, stro en water

Voskuilen tikte drie afgekeurde torsieassen
van aanhangwagens op de kop. Landbouw
mechanisatiebedrijf Van Burgsteden bouwde
de drieasser.

Voskuilen mengt met de voermengwagen
2,5 ton Vitakal, 1.000 liter water en 500 kg
stro. Daarmee vult hij krap 100 ligboxen.
De Flingk is niet zelfladend, Voskuilen laadt
de boxenvuller met de shovel.

Flingk op drie assen
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Tweezijdig lossen

Aftakas

De losband van de Flingk kan zowel linksals rechtsom draaien. Je kunt dus zowel
links als rechts lossen.

Flingk leverde bij deze instrooier een aftak
as aangedreven oliepomp. De Flingk heeft
dus zijn eigen hydrauliek aan boord. Aan
het hydraulische vermogen van de trekker
worden zo geen eisen gesteld.

Inhoud
Breedte
Geschat gewicht Flingk
Pompcapaciteit
Oliereservoir
Gewicht Fendt 1D
Prijs Flingk
Prijs Fendt 1D

1.500 l
180 cm
900 kg
45 l/min
40 l
1.800 kg
8.650 euro
2.800 euro
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