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Technische gegevens kuilhappers  
Model Alligator

140-85
Alligator
160-85*

Alligator
180-85*

Alligator
200-85*

Alligator
220-85

Alligator
160-130*

Alligator
180-130*

Alligator
200-130*

Alligator
240-130*

Alligator
300-130      

Capaciteit  (m3) 0.95 1.10 1.25 1.40 1.50  2.00 2.25  2.50  3.00

Werkbreedte (cm) 140 160 180 200 220 160 180  200 240

Snijhoogte (cm) 85 85 85 85 85  130 130 130 130

Aantal cilinders  2 2 2 2 3 2 2 2 2

Gewicht (kg) 520  565 665  765  900 1150  1250  1350  1550

Model Telegator 180-100*   Telegator 200-100*    Telegator 240-100*

Capaciteit  (m3) 1.50 1.75 2.10 

Werkbreedte (cm) 180 200 240 

Snijhoogte (cm) 100 100 100 

Aantal cilinders  2 2 2 

Gewicht  (kg)  900 975 1100

 *ook leverbaar met hefmast   

3.50

300

130

3

1850

Model Allround 160-85  Allround 180-85  Allround 200-85  Allround 220-85  

Capaciteit   (m3) 1.10  1.25  1.40 1.55  

Werkbreedte (cm) 160  180  200  220   

Max. snijhoogte  (cm) 85  85  85  85   

Aantal cilinders  2  2 2 2   

Gewicht (kg) 765  865  965  1065

 Allround 200-100

1.75

 200

 100

2

 1250

Allround 240-100

2.10

240

100

2

1350 

Technische gegevens Allround kuilhapper  

Model  Allround 160-130  Allround 200-130  Allround 240-130  

Capaciteit  (m3)  2.00  2.50 3.00  

Werkbreedte (cm)  160  200  240  

Max. snijhoogte  (cm)  130  130  130  

Aantal cilinders    2 2 2  

Gewicht (kg)  1280  1600  1920

Allround 300-130

3.50

300

130

2

2200 

Technische gegevens Allround kuilhapper  

REDROCK
ALLROUND

Nieuwe Generatie

REDROCK
KUILHAPPER
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Efficiënt voeren
Als moderne rundveehouder wilt u efficiënt kunnen werken tegen een lage 
kostprijs. De keuze van het voersysteem is hierbij van groot belang. het 
brede assortiment Redrock kuilhappers biedt maatwerk, afgestemd op de 
mechanisatie, ruwvoedersoorten en voermethode van het individuele bedrijf. 

 sreppahliuk kcordeR ed nav neled   roov ed ,tseik koo u gnireovtiu eklew raaM
blijven natuurlijk gelijk:

• Lage afschrijvingskosten door de lange levensduur
• Lagere arbeidskosten door snelle en nette werkgang
• Weinig onderhoud door de robuuste, eenvoudige constructie
• Minder vermogen nodig door de scherpe V-vormige messen

De Redrock kuilhappers zijn geschikt voor:
Frontladers, wielladers, verreikers en driepuntshefinrichting
Bovendien is het mogelijk een kuilhapper te leveren compleet met hefmast, 
uiteraard voorzien van snelkoppeling voor de driepuntshefinrichting en een 
ventielenblok met drie secties. De blokinhouden variëren van 0,95 tot 4,00 m3 
zodat er altijd een Redrock is die op uw bedrijf past.

Uitrusting
De standaarduitrusting van de Redrock kuilhappers is zeer compleet. Zo worden 
de machines met hefmast uitgevoerd met een hydraulische afschuiver en 
handbediend ventielblok. een enkelwerkende hydrauliekaansluiting met een 
vrije retour is voldoende. een snelkoppelstang voor gemakkelijke aanbouw aan 
de trekker is tevens aanwezig.

Stabiele draaipunten met 
diameter tot 60 mm bij 130-serie.

Alle messen en hoekpunten 
zijn geschroefd

Allround

Zijgeleiding snijschild bij 
Alligator 85-serie

Redrock is specialist op het gebied van kuilhappers, mestpompen en voermeng-
wagens. Op het gebied van kuilhappers is een complete serie leverbaar. Of het 
nu gaat om kuilhappers voor aanbouw aan voorladers, driepuntshefinrichting, 
verreikers, shovels of kranen, Redrock heeft de juiste happer in het programma.

Een reeks van opties behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld:
• hydraulische afschuiver (niet voor Allround)
• inzetbak voor losse producten

)tsamfeh tem rotagillA roov( gnineideblebaknedwoB  •
• elektrische bediening (voor Alligator met hefmast)
• Aanbouwdelen t.b.v. aanbouw aan voorladers en verreikers
• Driepuntsaanbouwdelen voor aanbouw in de hefinrichting

Oog voor Detail:
• Alle messen en hoekpunten zijn geschroefd
• Zware buitentanden (ø 50 mm)
• Tandbevestiging in konische bussen
• Nastelbare hoofdscharnierpennen (tot 60mm ø, 130-serie)
• V-vormige messen, voor licht en schoon snijden

Allround serie
met gesloten bodem 

Alligator serie
snijhoogte 85 cm of 130 cm

Telegator serie 
snijhoogte 100 cm

Alligator / Telegator serie
met hefmast

 

Optioneel kunnen diverse Alligator en Telegator modellen uitgevoerd worden 
met een inzetbak. Deze bak wordt eenvoudig in de kuilhapper vergrendeld. 
Losse bijprodukten kunnen met deze inzetbak probleemloos geladen worden.

Alligator 
met inzetbak 

vergrendeling 
ten behoeve van inzetbak

REDROCK 
KUILHAPPERS

Redrock Allround

 
Naast de standaard serie kuilhappers produceert Redrock tevens een Allround 
serie. De Redrock Allround kuilhappers zijn multifunctionele machines die
uitgerust zijn met een gesloten bodem. Deze bodem is voorzien van een hardox 
bodemmes aan de voorzijde. hiermee is de Allround serie geschikt om diverse pro-
ducten uit te kuilen. hierbij valt niet alleen aan te denken aan de los gestorte bij-
producten maar ook aan graskuil en mais. Doordat de Allround serie, net zoals de 
standaardhappers, voorzien zijn van een snijschild kan de kuil netjes uitgesneden 
worden. Hierdoor wordt de kans op broei tot een minimum beperkt. 
 

 
 
 

Doordat de Allround serie zowel van een gesloten bodem als een gesloten 
snijschild voorzien is, kunnen ook hele fijne producten, zoals bijvoorbeeld meel of 
krachtvoer, geladen worden zonder te morsen.

Om voor elke situatie de juiste Allround te kunnen leveren heeft Redrock een 
negental modellen in het programma. De Allround 85-serie is met name geschikt 
voor trekkers met voorlader of voor de middelmaat wiel- en teleskoopladers. 
De Allround 100-serie is door de constructie en werkbreedte uitermate geschikt 
voor de zwaardere wiel- en teleskoopladers. De Allround 130-serie is bedoeld voor 
de zware categorie laders.  
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