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Onderhoudsbeurt veevoer / kunstmest silo

Indien uw silo defect is kan deze bij een klein defect op locatie gerepareerd worden, hiervoor zijn gespecialiseerde
bedrijven waarmee wij u in contact kunnen brengen.

Bij een groter defect of indien uw, bijvoorbeeld bij een verbouwing de silo toch al moet gaan verplaatsen is het 
soms
verstandiger en op termijn goedkoper om de silo een complete opknapbeurt
te geven. Hierbij wordt de silo grondig onderhanden genomen en eventueel naar wens aangepast.

In onze werkplaats kunnen wij onder geconditioneerde omstandigheden werken en zeker bij
polyester reparaties is dit een voordeel ten opzichte van buiten werken. Daarbij kunnen we in
onze werkplaats de silo in meerdere werkgangen behandelen, terwijl in de buitendienst hiervoor
vaak geen tijd is.

We halen de silo op en brengen deze naar onze werkplaats in Hilvarenbeek.

Bij deze onderhoudsbeurt of opknapbeurt wordt de silo
- van binnen en buiten zuiver gemaakt,
- ontluchting en inblaas gedemonteerd,
- de kap wordt, indien mogelijk, opnieuw gecoat in de kleuren groen of wit.
- onderstel gecontroleerd op beschadigingen, kleine beschadigingen worden bijgewerkt,
  grote schades worden op basis van regie berekend, dit wordt van te voren overlegd.
- gecontroleerd en eventueel kleine polyester reparatie worden uitgevoerd,
- voorzien van een nieuwe gegalvaniseerde inblaasbocht,
- pvc ontluchting gecontroleerd en indien nodig gerepareerd
- op lekkage gevoelige plaatsen gecontroleerd en zo nodig aangepast,
- de pakking van het mangat vervangen,
- en worden eventueel de beugels van de inblaaspijp/ontluchting vervangen.

De silo wordt weer teruggeplaatst en vastgezet als de silo fundatie bereikbaar is voor de silowagen.
Dit kan eventueel een ander adres zijn dan het adres van ophalen.
Beide adressen zijn beide op maximaal 1 uur rijden van Hilvarenbeek. 

Prijzen:
Veevoer silo tot en met 10 m3 : € 1.250,- 
Veevoer silo van 11 m3 tot en met 35 m3:  €  1.500,-
Veevoer silo 35 m3 tot en met 50 m3:  € 2.000,-
Grotere afmetingen en tanks op basis van uurtarief en materiaalkosten.

In de prijs zijn alle benodigde materialen en uren inbegrepen, inclusief het transport
(max. 1 uur rijden van Hilvarenbeek).
Deze prijs geldt voor ervan uitgaande dat de silo een inblaaspijp van 10 cm heeft. 
Van te voren wordt beoordeeld of het verstandig is om de silo nog op te knappen.

Extra/optioneel: 
- transport verder dan 1 uur rijden van Hilvarenbeek: € 80,- per uur,
- inblaaspijp 10 cm: € 20,- per meter,
- inkorten silopoten: € 100,-
- verhogen silopoten tot max. 2,75 meter onderzijde silo: € 250,--
- inblaas in rvs uitvoeren, rvs aftap,
- silo totaal coaten ( bijvoorbeeld kunstmestsilo's ) op aanvraag, 
- specials/aanpassen silo's op aanvraag ( bokconstructies, extra aftappen, etc.). 

Bij een gelijktijdige bestelling en het gelijktijdig ophalen/plaatsing van twee silo’s op één adres
geldt ontvangt u een korting van € 100,00.
Dit is alleen mogelijk wanneer beide silo’s in één vracht geladen kunnen worden.

Silotransport en/of verplaatsing: € 80,- per transport-/arbeidsuur, € 2,50 per anker.


