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Afschuiver en inlegbak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

kuilhapper met tanden en  
neerklapbare bodem 

hydraulische afschuiver hydraulische afschuiver en inlegbak  

Met de hydraulische afschuiver kunnen gesneden blokken gras en mais worden afgeschoven.  
Met de inlegbak kunnen losse voederprodukten worden opgeschept. Deze bak kan door de afschuiver 
in de machine getrokken c.q. weggezet worden zodat de bestuurder in de cabine kan blijven zitten. 
Als de bak zich in de kuilhapper bevindt, kan het snijframe gesloten worden. Morsen wordt hierdoor tot 
een minimum beperkt. 

Indien de voorlader, tractor e.d. niet voorzien is van een extra dubbelwerkende functie (hetgeen 
noodzakelijk is voor gebruik van de afschuiver) kan de kuilhapper worden uitgerust met een (elektrisch 
bediende) 6/2 keuzeklep of stuurventiel. 
 
 
Geperforeerde achterplaat  
Alle tandenuitvoeringen van de NP kunnen worden uitgerust met  
een geperforeerde achterplaat. Deze plaat voorkomt morsen en  
doordat hij geperforeerd is wordt het zicht van de gebruiker  
niet belemmerd.  
 
 
 
 
 
Uitvoering met tanden of met dichte bodem 
Alle modellen worden geleverd met Kverneland tanden of met een dichte bodem. De vlakke bodem is 
dubbel uitgevoerd, een zgn. sandwich-constructie. Voordelen hiervan zijn dat het morsen tot een 
minimum beperkt wordt, het gebruik van een inlegbak is niet nodig en de bodem ondervindt weinig 
weerstand tijdens het insteken in de kuil. Daarnaast zijn de modellen met een dichte bodem voorzien 
van een Hardox-mes 200 x 20 mm.  

Afschuiver met neerklapbare bodemplaat 
Door toepassing van een afschuiver met neerklapbare bodemplaat kunnen blokken gras worden afge-
schoven als de bodemplaat opgeklapt is. Indien de bodemplaat over de tanden is neergeklapt kunnen 
er losse produkten mee worden opgeschept.  

geperforeerde achterplaat 

kuilhapper met dichte bodem (type NT)  kuilhapper met tanden  
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algemeen 

De serie FL is speciaal ontwikkeld voor gebruik aan een voorlader en mini-shovel. De FL is breder dan 
de tractor / mini-shovel; dit is mogelijk omdat het eigen gewicht van de kuilhapper lager is. Met dit 
brede model is het eenvoudig strak langs de wanden van de sleufsilo te happen. Door aanpassing van 
de blokhoogte en -diepte is het toch mogelijk met een voorlader brede blokken te happen. Het kuilblok 
is minder vierkant, hierdoor breekt het blok sneller waardoor een voermengwagen sneller mengt. 
Blokbreedtes van 140 tot 240 cm, de blokdiepte is 65 cm en de blokhoogte is 70 cm.  De inhoud 
varieert van 0,64 tot 1,09 m³. 
 
De serie NP is geschikt voor gebruik aan voorlader, hefmast, shovel en verreiker. Blokbreedtes van 
160 tot 240 cm, de blokdiepte is 85 cm en de blokhoogte is 86 cm.  De inhoud varieert van 1,20 tot 
1,80 m³.  
 
De robuust uitgevoerde kuilhapper uit de serie NT leent zich uitstekend voor gebruik aan grotere 
shovels en verreikers en in de driepunt/hefmast van zwaardere trekkers. Blokbreedtes van 180 tot 260 
cm, de blokdiepte is 106 cm en de blokhoogte is 102 cm. De inhoud varieert van 1,9 tot 2,8 m³. 
 
Door de grote capaciteit, zeker als deze kuilhapper gebruikt wordt in combinatie met een grote shovel 
(met een eigen gewicht van minimaal 10 ton), is de NR bij uitstek geschikt voor dagelijks intensief 
gebruik. Grote blokinhouden (maximaal 4,3 m³) en ideaal voor voorraadsnijden (loonwerkers). 
Blokbreedtes van 180 tot 280 cm. De blokdiepte is 115 cm en de blokhoogte is 142 cm.  

de modellen 

De AP kuilhapper is al meer dan 35 jaar niet meer weg te denken op de moderne 
veehouderijbedrijven. Het assortiment bestaat uit 4 types met in totaal 42 uitvoeringen, alle ontwikkeld 
voor gebruik in combinatie met shovels, schrankladers, tractoren met en zonder voorlader en 
verreikers. 
 

 

Alle modellen zijn verkrijgbaar met zowel tanden als een dichte 
bodem. Uniek aan de dichte bodem is dat hij dubbelwandig en dus 
volledig glad is. Hierdoor blijven er geen voederresten achter.  
Bijkomend voordeel is dat de bodem hierdoor makkelijker in de kuil 
gestoken kan worden.  
AP kuilhappers kunnen worden uitgerust met alle denkbare 
snelwisselhaken en worden af fabriek geleverd met slangen en 
snelkoppelingen (hydrauliek).  

De geharde demontabele V-vormige messen aan de voorzijde 
staan garant voor strak afgesneden kuil zodat broei in uw voer 
wordt vermeden. De messen snijden de tanden ruimschoots 
voorbij waardoor de blokken geheel worden losgesneden.  
De machines vragen weinig onderhoud en hebben een lange 
levensduur. De scharnierpunten zijn voorzien van vervangbare 
bronzen bussen (glijlagers) welke door vetnippels van buitenaf 
nasmeerbaar zijn. 

kuilhappers fl  

Type Blokbreedte 
cm 

Blokdiepte 
cm 

Blokhoogte  
cm 

Blokinhoud 
m³ 

Gewicht kg tan-
denuitvoering  

Gewicht kg  
DB-uitvoering 

FL 1400 140 65 70 0,64 600 610 

FL 1600 160 65 70 0,73 650 660 

FL 1800 180 65 70 0,82 700 710 

FL 2000 200 65 70 0,91 705 760 

FL 2200 220 65 70 1,00 750 810 

FL 2400 240 65 70 1,09 860 860 

Alle modellen zijn verkrijgbaar met tanden of met dichte bodem (DB)  
Benodigd hydraulisch vermogen = 25 l.min. - 180 bar (max. 50 l./min. - 200 bar) 

Opties FL : 

■  Hydraulische afschuiver (niet bij DB)  

■  Hydraulische afschuiver met  

    neerklapbare bodemplaat (niet bij DB) 

■  Elektrisch hydraulische bediening  

■  Alle gangbare snelwisselhaken 

Type Blokbreedte 
cm 

Blokhoogte  
cm 

Blokinhoud 
m³ 

Gewicht kg tan-
denuitvoering 

Gewicht kg  
DB-uitvoering  

Blokdiepte  
cm 

NP 1600 160 86 1,20 705 760 85 

NP 1800 180 86 1,35 749 804 85 

NP 2000 200 86 1,50 793 843 85 

NP 2200 220 86 1,65 835 892 85 

NP 2400 240 86 1,80 936 936 85 

Alle modellen zijn verkrijgbaar met tanden of met dichte bodem (DB) 
Benodigd hydraulisch vermogen = 25 l.min. - 180 bar (max. 50 l./min. - 200 bar) 

Opties NP: 

■  Hydraulische afschuiver (niet bij DB) 

■  Hydraulische afschuiver met neerklapbare bodemplaat 

     (niet bij DB)  

■  Geperforeerde achterplaat (niet bij DB) 

■  Inlegbak in combinatie met hydraulische afschuiver  

    (niet bij DB)  

■  Elektrisch hydraulische bediening 

■  Alle gangbare snelwisselhaken 

kuilhappers np 

kuilhappers nt  

Type Blokbreedte 
cm 

Blokhoogte  
cm 

Blokinhoud 
m³ 

Gewicht kg tan-
denuitvoering 

Gewicht kg  
DB-uitvoering  

Blokdiepte  
cm 

NR 1800 180 142 2,8 1636 1774 115 

NR 2000 200 142 3,1 1737 1875 115 

NR 2200 220 142 3,4 1806 1975 115 

NR 2400 240 142 3,7 1875 2044 115 

NR 2800 280 142 4,3 2335 2390 115 

Alle modellen zijn verkrijgbaar met tanden of met dichte bodem (DB) 
Benodigd hydraulisch vermogen = 50 l.min. - 180 bar (max. 80 l./min. - 220 bar) 

kuilhappers nr 

Opties NR: 

■  Hydraulische afschuiver (niet bij DB) 

■  Inlegbak in combinatie met hydraulische afschuiver  

    (niet bij DB) 

■  Elektrisch hydraulische bediening 

■  Alle gangbare snelwisselhaken 

Opties NT: 

■  Hydraulische afschuiver (niet bij DB) 

■  Inlegbak in combinatie met hydraulische afschuiver (niet bij DB) 

■  Elektrisch hydraulische bediening 

■  Alle gangbare snelwisselhaken 

Type Blokbreedte  
cm 

Blokhoogte  
cm 

Blokinhoud 
 m³ 

Gewicht kg  tan-
denuitvoering 

Gewicht kg  
DB-uitvoering   

Blokdiepte  
cm 

NT 1800 180 102 1,9 1215 1335 106 

NT 2000 200 102 2,1 1350 1470 106 

NT 2200 220 102 2,3 1485 1605 106 

NT 2400 240 102 2,55 1620 1740 106 

NT 2600 260 106 102 2,80 1755 1875 

Alle modellen zijn verkrijgbaar met tanden of met dichte bodem (DB) 
Benodigd hydraulisch vermogen = 50 l.min. - 180 bar (max. 80 l./min. - 200 bar) 

grootste kuilhapper ter wereld 


