
„Koduloomade ruumides suurendab allapanu
külluslik kasutamine töömahtu ja hinda, kuid
tasub kindlas� ära, kuna hea allapanuga on
loomad terved ja neil on oma eluasemetes
mugavam.”
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Mis on Beltscoop?

Beltscoop – kellele?

Miks Beltscoop?

Beltscoop on allapanu laotur,
mis on valmistatud Soomes.

Seda võib kasutada allapanu – näiteks turba või kuivatatud
sõnniku, samu� söödajaoturiga või pallihekseldiga
hekseldatud põhu – laotamiseks. Kopp on disainitud
esmajoones allapanu jaoks, kuid seda saab kasutada ka
purustatud vilja, jahu, hekseldatud kuiva heina, loomasööda
ja teiste hekseldatud toodete laotamiseks. Kuumtsingitud
kopad on valmistatud erinevates suurustes ja on saadaval
kõigi üldkasutatavate laadurite haakeseadetega.

Beltscoop allapanu laotur sobib eri� latritega lautades
või kaldus õleasemetega vabapidamislautades, ning ka
karusnahafarmides kasutamiseks.
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Kuivatamine Beltcoopi laoturiga on kiire ja lihtne;

samaaegselt on garanteeritud ühtlane allapanu laotamine.

Allapanu hoidlatesse saab hekseldada suurt kogust põhku

ja seega aega kokku hoida. Lisaks jääb hoidla vabaks

hekseldamisest tulevast peentolmust.

Sama masinaga saab turvast otse hoidlast küüni laotada.

Võrreldes pallihekseldiga (millest turvast/põhku kannab

edasi ven�laator) tekitab allapanu laotamine vähem tolmu

ja müra.

Beltscoopi üksusega saab kasutada erinevat allapanu ja

selle segusid. Seetõ� u võib farm valida kõige soodsama ja

sobivama meetodi.

Väiksemate laaduri mudelitega saate ka kitsamates

ruumides allapanu ühtlaselt jaotada.

Koppasid  saab kasutada ka e� eandeks.



Mudelite suurused:

Beltscoop 500:
mahutavus 500 l / L1000 mm / kaal 260 kg

Laotuslaius 1–3 meetrit

Beltscoop 700:
mahutavus 700 l / L1300 mm / kaal 320 kg 
Laotuslaius 1–3 meetrit

Beltscoop 1000:

mahutavus 1000 l / L1500 mm / kaal 380 kg 
Laotuslaius 1–3 meetrit

Beltscoop 2000:
mahutavus 2000 l / L2000 mm / kaal 520kg 
Laotuslaius 1-5 meetrit

Beltscoop 2500:

mahutavus 2500 l / L2500 mm / kaal 700 kg 
Laotuslaius 1-5 meetrit

Beltscoopi videoesitlused
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karusnahafarmidele

Beltscoop 3000:

mahutavus 3000 l / L3000 mm / kaal 900 kg 
Laotuslaius 1-5 meetrit




