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Compacte machine,
breed inzetbaar

Taarup BIO Balen
Perswikkelcombinatie voor:
gras, maïs en gemengd product

De Kverneland Group beschouwt de verkoop van een machine als het begin van 

een langdurige en waardevolle relatie. Om deze relatie te ondersteunen, leveren 

we de onmisbare reserveonderdelen van hoge kwaliteit en bieden we een effi ciënte 

onderdelenservice. Onze reserveonderdelen zijn ontworpen voor betrouwbaarheid, 

veiligheid en optimale prestaties van de machines. De kwaliteit schuilt in het 

innovatieve constructiewerk en de productieprocessen in onze fabrieken.

U kunt vertrouwen op de eersteklas service van de Kverneland Group.

Dat is van vitaal belang voor U en ons!

Theo van der Perk 
mechanisatiebedrijf BV 
werkt al 4 generaties in de landbouw. 
Het bedrijf is offi cieel dealer van:
JOHN DEERE,  KVERNELAND, 
ACCORD en TAARUP. 

Het hoog gekwalifi ceerd en goed 
opgeleid personeel, zijn stuk voor stuk 
specialisten. Zij hebben ruim inzicht in 
de moderne techniek in de landbouw.

Dit alles voor een goed advies en 
lagere onderhoudskosten. 
Door volledig ingerichte servicewagens 
kunnen zij iedereen en overal helpen.

Ons ruim en zeer uitgebreide magazijn 
draagt 24 uur per dag zorg voor een 
snelle levering van onderdelen tegen 
scherpe prijzen.

U bent van harte welkom voor 
een bezoek op ons bedrijf.

Technische eigenschappen
Taarup BIO Multi Press®

Standaard uitvoering: Optie:

Multi unit ondertrekhaak  ( transport in maïs uitvoering) Folie-eind sensoren (draadloos)

Bio pers boventrekhaak  ( transport in gras uitvoering) Set halve wikkelsnelheid bij één lege folierol

Aftakas met pallenkoppeling Centrale vetsmering

5 balks pick-up met slipkoppeling, luchtwielen naast pick-up en kort gewasplaat. Afl egmat voor baal

Pick-up met snelwissel systeem Stro-set voor perskamer

Opticut 14 messen met individuele mes beveiliging. Baalkeerder (rechts afl eggen gras uitvoering)

Automatische ketting smering.

Centraal geplaatste vetsmering rechts en links voor de bovenste rollen.

Automatische netbinding.

2 x Gepatenteerde 750mm voorstretchers.

Opslag voor 6 extra folierollen.

Volledige elektrische bediening / auto stand.

Banden 600/40x22.5 met verzwaarde as.

Set K.U. in perskamer.

Verlichting.

Perskamer: Tractor eisen: Afmetingen:

Baaldiameter 125 cm Elektrisch inschakelbare aftakas Totale lengte 810 cm

Baalbreedte 122 cm Benodigde olie aanvoer 35 l/min. Lengte werkstand 655 cm

Aantal rollen 18 Benodigd aftakasvermogen 90 pk. Breedte 300 cm

Rol diameter 190 mm  Hoogte transport 250 cm

   Pick-up breedte 210 cm

   Gewicht 5000 kg

Kunstmest strooiers

    Kunstmest strooiers met het exacta

korrelvriendelijke doseersysteem. 

   Weegsystemen met 3 weegcellen 

met automatische callibratie.

Maaiers

   Schijvenmaaiers met een groot oliebad 

en grote lagers. 

   NON-stop beveiliging zodat er na het raken van 

een opstakel er gewoon doorgemaaid kan worden.

Schudders

   Robuust draagframe met unieke gesloten 

onderhoudsvrije oliebadaandrijving. 

   Super C-10 dikke tanden met lange levensduur 

en optieset tandbeveiliging.

Harken

   Terralink Quattro bodem contour volgend systeem. 

  Duo tanden voor extra schoon werk.

 

Wikkelaars

  Rond of vierkant altijd wikkelen met Taarup.

   Met gepatenteerde voorstretchers, 

snel en goed verdeeld.

  SERVICE en onderhoud door heel Nederland.

Opraapsnijwagens

   De enige echte opraapsnijwagen met 

74 messen voor een perfect gesneden silage. 

   Met de laagste onderhoudskosten en 

laagste afschrijving.

BIO

   Persen en wikkelen in een ruimte (BIO), 

compacte machine met laag eigen gewicht, 

snel en makkelijke bediening.

Balen hakselaar

   Robuuste eenvoudige hakselaar welke 

alle soorten balen kan verwerken, zelfs tot 

3 balen in één keer.

Theo van der Perk Mechanisatiebedrijf BV
Parkweg 95, 4153 XL  Beesd
Tel. (0345) 681493

Internet:  www.perkbv.com
E-mail:  info@perkbv.com

De Specialist!
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Taarup biedt de juiste oplossing voor het verwerken 

van gras. Voortdurende ontwikkeling stelt ons 

in staat te voldoen aan de eisen van de moderne 

veehouderij en loonwerker. Wat u ook nodig heeft, 

wij hebben de juiste producten en oplossingen.

Alle gegevens in deze folder zijn zo 

zorgvuldig mogelijk opgesteld, doch 

niet bindend. Kverneland Group 

Gottmadingen GmbH & Co KG 

behoudt het recht voor om wijzi-

gingen in constructie, uitvoering 

en/of prijzen door te voeren, ook 

zonder voorafgaande kennisgeving 

en zonder verplichtingen ten aan-

zien van nieuwe leveringen.
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Transport
Transport van de stationaire BIO pers 

naar de klant kan op een snelle eenvoudige 

manier, d.m.v. de afneembare trekboom 

met hydraulische steunpoot en wielstel.

Hierdoor kan de tractor gebruikt worden die 

tijdens het BIO balen de machine aandrijft.

Aandrijving
De BIO pers wordt vanuit de zijkant d.m.v. een tractor aangedreven via 

aftakas en hydraulica. In de ruime stortbak wordt de maïs of andere 

producten gestort. Deze wordt op een gelijkmatige manier d.m.v. een 

zware bodemketting aangeboden aan de invoer van de BIO pers.

Vol-automatisch
In de perskamer van de BIO pers zijn18 rollen met zware lagers 

gemonteerd. Om de rollen zijn twee over de gehele breedte van 

de pers riemen gemonteerd. Hierdoor is de persdichtheid zeer 

hoog. Tijdens het persen van de BIO baal wordt het gemorste 

product opgevangen en weer opnieuw ingevoerd, 

BIO-Balen
Wanneer de perskamer volledig 

gevuld is en de BIO baal gevormd 

wordt, kan deze op twee manieren 

gebonden worden traditioneel met net 

of folie. Geheel automatisch zal de 

machine deze bindingen laten volgen 

door de wikkelaar, welke geheel 

automatisch de door u ingestelde 

aantal lagen plastic zal aanbrengen.

Transformeren
Wanneer de BIO pers weer gebruikt moet worden 

in het grassilage kan deze met twee personen in 

ongeveer 1,5 uur omgebouwd worden. Wanneer 

steunwielen en trekboom aan het maïsvoorzetstuk 

geïnstalleerd zijn, worden er steunpoten aan de pers 

gemonteerd vervolgens worden de pennen die het 

maisvoorzetstuk verbinden verwijderd.

BIO Bale In One
Wanneer de baal klaar is zal hij 

automatisch uit de machine rollen zodat 

deze direct verwijderd kan worden met 

behulp van een voorlader of shovel. De 

BIO baal is makkelijk te verhandelen en 

op te slaan. Er zijn geen verliezen van het 

product zo als bij een traditionele kuil.

Mais
De BIO balen zullen door hun snelle en volledig luchtdichte 

verpakking zorgen voor een perfecte conservering van het 

voer. Verder zijn de BIO balen ideaal om bij het voerhek 

te plaatsen en van daaruit op te voeren. Het plastic blijft 

als dichte bak om het voer zitten en zorgt voor een lange 

voertijd per baal zonder verliezen.

Breed inzetbaar
Wanneer de hydraulische slangen en andere aansluitingen losgekoppeld zijn 

kan het maisvoorzetstuk in één geheel onder de pers vandaan gereden worden. 

Het maïsvoorzetstuk is nu ook overal volledig bereikbaar om goed schoongemaakt 

te kunnen worden. De machine is op het plaatwerk voorzien van een poedercoating,  

bodemlatten en onderbouw zijn gegalvaniseerd en de vloer is van hout.

Snijden en vullen
Door de brede pick-up kan de pers de breedste 

wiersen opnemen en met spiraalvormige 

invoerrotor met dubbele vingers, welke zorgen 

d.m.v. 14 messen voor een goed gesneden 

product en een gelijkmatige baalvulling, waarbij 

alle 14 messen afzonderlijk beveiligd zijn.

Gras, stro of hooi persen 
in een handomdraai
Nadat de persriemen uit de perskamer zijn verwijderd 

kan de 2,10 brede Pick-up weer d.m.v. een tweetal 

snelsluitingen gemonteerd worden. De aandrijfketting 

monteren en de hefcilinder aansluiten. De pers is nu 

weer klaar voor het grassilage werk.

Compact snel wendbaar
Wanneer de BIO baal afgelegd wordt kan deze (OPTIE) d.m.v. een 

baalkeerder meteen gekeerd worden wat veel laadtijd bespaart.

Overzichtelijk eenvoudig
De baal wordt direct in de perskamer gewikkeld d.m.v. 

2 stretcherrollen. Doordat deze geen grote draaiarmen hebben 

kunnen zij met grote snelheid wikkelen. Waardoor binnen 20 

seconden een BIO baal gewikkeld en afgelegd wordt.


