NIEUW

De Bosch Beton Afvoergoot en Wandgoot; voor een schoner milieu.

DE OPLOSSING
VOOR HET SCHEIDEN VAN
WATER EN PERSSAPPEN
de meest praktische uitkomst in uw sleufsilo voor een efficiënte erfafspoeling

“Met de nieuwe generatie
sleufsilowanden van Bosch Beton
heb ik gekozen voor kwaliteit en
die nieuwe afvoergoot stond mij
ook wel aan.
Simpel, degelijk, mooi glad
afgewerkt en een duurzame
oplossing voor de toekomst.
Omdat het een heel simpel
systeem is, denk ik dat het voor
iedere boer heel werkbaar is.’
www.boschbeton.nl/afvoergoot

dhr. Hartman uit Toldijk

In één handomdraai scheiding maken tussen schoon en vuil water
De situatie van afvoer in één oogopslag zichtbaar door kleurcodering
Geen ondergronds leidingwerk onder uw sleufsilo
Zowel geschikt voor vlakke sleufsilo’s als op afschot
Direct toepasbaar, ook in bestaande sleufsilo´s
Goten toepasbaar in alle soorten verharding
Gootdelen simpel en snel koppelbaar en meteen vloeistofdicht


BEKIJK DE INNOVATIE-VIDEO

www.boschbeton.nl/toekomst

NÚ OOK
VERKRIJGBAAR
voorzijde afvoer

Zijwaartse afvoer van
water en perssappen in de
sleufsilowand.

achterzijde afvoer

0342 - 44 10 50

info@boschbeton.nl

www.boschbeton.nl

WWW.BOSCHBETON.NL/AFVOERGOOT
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DE BOSCH BETON AFVOERGOOT

Bij het inkuilen is de waterafvoerleiding (W) zichtbaar
afgesloten met de rode zijde van de deksel. De
afvoerleiding van de perssappen (S) staat nu open.

Na het uitkuilen en bij een schoon silogedeelte wordt de
deksel eenvoudig omgedraaid. De afvoerleiding van het
regenwater (W) staat nu open. De afvoer perssappen (S) is
zichtbaar afgesloten met de rode zijde van de deksel.

Kennis- en adviesbureau BroosWater over de Bosch Beton Afvoergoot:
“Met de Afvoergoot biedt Bosch Beton veehouders een duurzame en robuuste
oplossing voor het scheiden van schoon en vuil water in de voeropslag.”

Op de betonnen gootelementen zijn de letters S (sap) en
W (water) duidelijk zichtbaar. Hierdoor weet u exact welke
zijde u moet afdoppen. Door de unieke vormgeving van de
deksel ontstaat er geen vuil in de opvangruimte waardoor u
netjes en schoon kunt werken. Gootdelen zijn met en zonder
deksel verkrijgbaar en per 2 meter toepasbaar.

BEGIN-/EINDSTUK
Kies zelf uw afvoeroptie naar bijvoorbeeld de sloot of de
perssapput, of beide. De uitgangen die u niet gebruikt, kunt u
eenvoudig afdoppen.

