
De kiepende Siwa lost nog 
sneller op de kuil.  
 
Als er gekozen wordt voor de 
optie kiepende Siwa wordt de 
silagewagen voorzien van 
twee kiepcilinders aan de 
voorkant van de wagen. De-
ze cilinders worden telesco-
pisch uitgevoerd met een 
slag van 110cm.Telescopisch 
om voldoende bodemvrijheid 
te houden. Deze optie is al-
leen mogelijk op de Siwa 720 
modellen. De kiepende  
Siwa 720 modellen kunnen 
geleverd worden met een 
mechanisch of hydraulisch 

aangedreven bodemketting.  

 

Net als de opraapsnijwagens 
staan ook de silagewagens, 
die onder de naam Siwa op 
de markt worden gebracht, 
bekend om hun degelijkheid 
en betrouwbaarheid.  

De Siwa heeft een geheel 
stalen laadbak met verzinkte 
borden die worden voorzien 
van een poedercoating. Deze 
sterke zijwanden worden 
omringd door een zware 
kooiconstructie. Hierdoor kan 
de machine ingezet worden 
voor zowel gras- als maïs-
oogst en houtsnippers.  
 
Naar aanleiding van de toe-
nemende vraag vanuit de 
markt is de Siwa 720 lever-
baar in “kiepende uitvoering”.  
Dit in zowel de S (zonder 
walsen) als W (met walsen) 
variant.  

In natte gebieden met minder 
draagkrachtige bodems zijn 
de percelen vaak smaller, 
omdat er meer afwaterings-

sloten zijn getrokken. Vaak 
wil of kan men ook niet teveel 
op de kopakker draaien om       
insporing te minimaliseren. 
Ook is het vaak zo dat als je 
je achterwaarts vast rijdt, je 
er meestal voorwaarts wel 
weer uitkomt. Bij dit alles 
komt de kiepende Siwa per-
fect tot zijn recht.   

Voordelen van een kiepen-
de Siwa 
 
De kiepende Siwa combi-
neert de voordelen van een 
kipper en een silagewagen.  
Bij een silagewagen in ge-
kiepte toestand kan de chauf-
feur bij het achteruitrijden 
onder de silagebak door kij-
ken en zo de hakselaar in het 
zicht houden. Doordat de 
silagebak kort achter de hak-
selaar rijdt en onder een 
hoek staat, wordt er nauwe-
lijks nog silage gemorst.  
Een silagewagen heeft een 
groot laadvolume, is stabiel 
en kan gedoseerd lossen.  
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Als u meer informatie over het product wilt ontvangen,  

kunt u contact opnemen met dhr. H. Wilmink,              

Productspecialist bij Schuitemaker. 

M.: +31 (0) 6 2043 6603                                               

@: H.Wilmink@sr-schuitemaker.nl 

 

Indien u meer fotomateriaal wilt ontvangen, neemt u con-

tact op met Anne Wilmink 

 

Blijf ons volgen via de website, Facebook en YouTube. 

https://www.facebook.com/srschuitemaker
https://www.youtube.com/user/SchuitemakerTV

