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BvL Kuilvoersnijder
Het beste voor uw stal

Topstar  
Megastar

Innovativ. Erfahren. Stark.



UNIEKE SNIJKWALITEIT

Perfect snijvlak

Het BvL dubbelmessysteem munt uit door zijn unieke snijresultaten. Alle messen worden
tegelijkertijd door slechts één enkele aandrijfcilinder aangedreven en zorgen voor een 
perfect, glad snijvlak.

www.bvl-group.de

Betrouwbare snijkwaliteit met de Topstar

Voor effectieve werkprocessen en hoogste kwaliteit aan de kuil

Smalle 
snijbeugel

11 tanden

Één aandrijfcilinder

Gepatenteerd
dubbelmessysteem

Tandophanging d.m.v.
conische bussen dwars
door de tandenbalk

De BvL Topstar munt uit door zijn onovertroffen snijprestatie en snijkwaliteit. Dankzij het gepatenteerde dub-
belmessysteem snijden alle zes de messen tegelijkertijd en staan garant voor een perfecte en rustige manier 
van snijden. De krachten voor het neerwaarts bewegen en het snijden zijn optimaal op elkaar afgestemd – de 
automatische daalinrichting voorkomt dat er tijdens het snijproces voer vast komt te zitten; daardoor wordt het 
mechanisme ontzien.

Alle aandrijfelementen zijn ingekapseld in de smalle snijbeugel en komen niet in aanraking met het kuilvoer. Bij 
veeleisende werkzaamheden zorgen de stabiele frameconstructie en de conische-busgelagerde tanden voor een 
lange levensduur. Bovendien staat de in het midden geplaatste hoofdcilinder garant voor een recht snijvlak en 
een gelijkmatige belasting op de evenlange staalkabels.



SILOKATZE BOVENLOSSER

Optimaal gesneden

Met de bovenlosser “Silokatze” kunnen alle soorten kuilvoer binnen korte tijd direct va-
naf het afgesneden blok voor de koeien verdeeld worden. De Silokatze ligt boven op het 
zaagraam. Door de twee loskammen met agressieve tanden kan het voer naar keuze 
links of rechts verdeeld worden.

Aanbouw in de driepunt

Op voorraad snijden

Gladde snijvlakken Blok wordt exact uitgekuild

Comfortabel beladen van mengwagens

Frontaanbouw aan verschillende

voertuigen mogelijk



MADE IN GERMANY

4

MINDER BROEI

Betere voerkwaliteit

De gladde en dichte kuilwand voorkomt het indringen van lucht en zuurstof. Daardoor 
blijft de dichtheid en kwaliteit van het kuilvoer behouden. De actieve snijtechniek is de 
enige techniek die bij alle soorten en types van kuilvoer gegarandeerd voor een glad 
snijvlak zorgt, zonder dat het kuilvoer los getrokken wordt.

Robuust ook onder extreme omstandigheden

Met hydraulische afschuiver Betrouwbaar in mais- en kuilgras

Ideaal voor professionele bedrijven

Grote profi-kuilvoersnijder Blokken tot wel 3,65 m³



11 tanden

GEPATENTEERD DUBBELMESSYSTEEM

Geoptimaliseerd werkproces voor de voervoorziening

De beproefde positieve effecten van de kuilvoersnijder, zoals het structuurbehoud, de 
gladde snijvlakken van het kuilvoer, het vermijden van broei, de hoge effectiviteit en de 
onderhoudsarme techniek, zijn overtuigende argumenten, niet alleen voor veehouders. 
Een gedeeld achtermes, twee messen die in de tegengestelde richting bewegen (in het 
midden gedeeld), een vaststaand tegenmes evenals zijdelings beweegbare messen laten
de MegaStar absoluut rustig door het kuilvoer heen snijden. 

Vermijdt verlenging van
de staalkabels: door de
in het midden geplaatste
hoofdcilinder

De Megastar is de verdere ontwikkeling van de Topstar, voor een bijzonder veeleisend en 

intensief gebruik. Dankzij het gepatenteerde dubbelmessysteem van de Megastar kunnen 

kuilvoerblokken tot wel 3,65 m³ in één keer gesneden worden. Daarom is de Megastar vooral 

geschikt voor daar waar een groot aantal kuilblokken gesneden en gevoerd moeten worden. 

De uiterst smalle snijbeugel, de daaruit resulterende geringe kracht die nodig is om de beugel 

te bewegen en de combinatie van werkcilinder en overbreng-elementen zorgen ervoor dat de 

hydraulische krachten optimaal benut worden.

Megastar – de professionele kuilvoersnijder

Snijdt heel gemakkelijk, zelfs door het hardste kuilvoer

Tandophanging d.m.v. conische
bussen dwars door de tandenbalk

Onderhouds- 
en slijtagearm

Uitkuildiepte 
tot 1,05 m

Gepatenteerd
dubbelmessysteem
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BvL-Dealer

De beste oplossing voor uw stal – voor een hoog ren-
dement, een goede gezondheid van uw dieren en voor 
optimale omstandigheden voor uw koeien: hiervoor 
staat de naam Bernard van Lengerich sinds 1860. 
Bij ons krijgt u alles wat u nodig hebt om deze doelen 
te bereiken.

Wij werken kwaliteits – en waardebewust. Eerste kla-
sopgeleide medewerkers met jarenlange ervaring ge-
ven u de garantie, dat u met BvL de beste keuze maakt.

... U hebt
  de keuze!

Topstar
Volume

[m³]

Totale breedte 

[mm]

Totale diepte 

[mm]

Totale hoogte 

[mm]

Blokafmeting

B x T x H [mm]

Gewicht 

[kg]

Benodigd vermo-

gen ca. [kW]  

Uitkuilhoogte * 

max. [mm]

110 1,65 2000 1250 1920 1850 x 800 x 1100 540 30 1600

110 H 1,20 1,65 2000 1420 2280 1850 x 800 x 1100 705 45 2600

110 H 1,70 1,65 2000 1420 2280 1850 x 800 x 1100 735 45 3100

145 2,15 2000 1250 2280 1850 x 800 x 1450 585 37 1950

145 H 1,20 2,15 2000 1420 2280 1850 x 800 x 1450 730 50 2950

145 H 1,70 2,15 2000 1420 2730 1850 x 800 x 1450 760 60 3450

170 2,55 2000 1250 2520 1850 x 800 x 1700 610 52 2200

170 H 1,20 2,55 2000 1420 2520 1850 x 800 x 1700 775 65 3200

195 2,95 2000 1300 2800 1850 x 800 x 1950 640 60 2450 

195 H 1,20 2,95 2000 1500 2800 1850 x 800 x 1950 815 60 3450

Silokatze – 1960 1000 650 – 245 – –

Megastar
Volume

[m³]

Totale breedte 

[mm]

Totale diepte 

[mm]

Totale hoogte 

[mm]

Blokafmeting

B x T x H [mm]

Gewicht 

[kg]

Hefvermogen

 [t]

Uitkuilhoogte * 

max. [mm]

1300 2,50 2050 1520 2250 1850 x 1050 x 1300 880 3 1800

1850 3,65 2050 1520 2800 1850 x 1050 x 1850 920 4 2350

*  naargelang het tractortype

Bernard van Lengerich Benelux

Woerdsestraat 19 · 6628 KC Altforst GLD (Hol) · eMail: info@vanooijenbvl.nl
Tel.: +31 48 754 1563 · Fax: +31 48 754 2585 
Mob: + 31 651 35 73 79 · Mob: +31 653 17 62 56 

Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Grenzstraße 16 · D-48488 Emsbüren · E-Mail: info@bvl-group.de · www.bvl-group.de
Tel.: +49 5903 / 951-0 · Fax: +49 5903 / 951-34

MADE IN GERMANYSINDS 1860:


