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De nieuwe generatie
Met het unieke wals-schuif principe van de WALS Compact verbetert u de klauwgezondheid van uw koeien, door een goede hygiëne in de koeienstal.
De elektrische aandrijving maakt de WALS Compact stil en zuinig. Door het unieke
walsprincipe wordt de mest gebroken en direct door de roosters gedrukt. Droge en
dikke mest wordt snel en moeiteloos verwerkt. Deze effectieve wijze van reinigen garandeert een optimaal comfort voor koe en veehouder.

Dé slimme methode voor het reinigen van uw roostervloer

De rooster-

Compact stalreiniger

Hygiëne

De WALS Compact heeft twee krachtige elektromotoren die worden gevoed door
onderhoudsvrije accu’s. Het sturen gaat als vanzelf dankzij de eenvoudig te bedienen joystick. Hiermee stuurt u behendig en snel de WALS Compact over de roosters.
De WALS Compact drukt de mest direct in
de kelder. De schuif achter de wals zorgt
voor een schoon eindresultaat. U koeien
hebben schone klauwen, staart en uiers.

De combinatie van de wals met daarachter een speciale slijtvaste schuif zorgt voor
een perfect eindresultaat. De onafhankelijk aangedreven achterwielen zorgen voor
een uitstekende tractie en een kleine draaicirkel, waardoor op de plek gedraaid kan
worden (Zero-turn).
Na het werk wordt de WALS Compact makkelijk opgeladen door de laadstekker in te
pluggen in de joystick. De intelligente lader voorkomt dat de accu’s overladen worden.

Rust

Voor een optimale hygiëne maken de schuivers voor de wals de opstaande rand
achter de ligbox mooi schoon, waardoor mest niet kan aankoeken.

Elektrische aandrijving met accu’s, uiterst stil en lage verbruikskosten. Altijd
een zorgeloze start.
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Handig manoeuvreerbaar tussen de koeien
Mest direct in de kelder
Gezonde klauwen
Verwerkt uitstekend dikke en droge mest

Comfort

Robuust en degelijk ontwerp
Goed zicht op de roosters
Snel, arbeidsbesparend
Vervaardigt uit RVS delen en een verzinkt frame
Rust in de stal, omdat u de WALS zelf bestuurt zien koeien dit als vertrouwd.
Voetbediening voor het eenvoudig liften
van wals en achterschuif. Rijdt makkelijk

Wendbaar
Duurzaam en betrouwbaar

Technische gegevens
Gewicht:

ca. 185 kg

Maximum snelheid:

7 km/h

Laadjd:

+ 6 uur

Accu’s:

2 x 12 V (60 Ah) onderhoudsvrij

Aandrijf wielen motortype:

2 x 600 Wa elektromotoren

Werkbreedte:

1,10 m

Afmeng (L x B x H):

1,35 x 1,10 x 110 m

Voor informatie:
www.ebbersmetalworks.nl
Tel: + 31 (0) 314 368489
info@ebbersmetalworks.nl

Gemak

Uiterst wendbaar en zeer snel dankzij de
compacte bouw met onafhankelijk aangedreven achterwielen (Zero-turn).

B el
v oo
r
af s
pr a
ak/
i nf o

