
Foderstofløsninger

Effektive løsninger - større besparelser
Med HMK Bilcons foderstofløsninger får du markedets mest moderne 

og effektive biler til transport og levering af foderstoffer til hele agri-

sektoren.

Tankene på foderbilerne er opbygget i aluminium, og selve anhænge-

ren er udelukkende lavet i aluminium. Vores foderbiler har derfor en la-

vere  egenvægt, hvilket giver dig mulighed for at transportere en større 

nyttelast på bilerne. Udformningen på tankene gør, at de er nemme at 

rengøre og lettere at tømme. Bilerne fås med tre eller fire aksler og fra 

et til fire rum efter eget valg. De kan aflæsses både foran og bagved, har 

god arbejdsbelysning, støjsvag blæser og er sikre og betjeningsvenlige.

En sikker økonomisk fordelagtig investering
Når du investerer i en foderbil fra HMK Bilcon får du et produkt, hvor kva-

liteten er helt i top. Fodertanken har i langt de fleste tilfælde en længere 

levetid end chassiset, så overflytningen til et nyt chassis er gjort så enkel 

som muligt. Derfor er investeringen i vores tankbiler den billigste løsning 

på langt sigt, da tanken holder i mange år.

Du har mulighed for at lease foderbilen gennem os til en fordelagtig lav 

rente og en fast månedlig ydelse, da vi samarbejder med danske og skan-

dinaviske leasingfirmaer.

Fordele ved HMK Bilcons foderstofløsning:
• Samme høje kvalitet til lavere pris

• Op til 5 års garanti på lakering

• Lang levetid på tanke

• Leveringssikkerhed

• ISO 9001:2015 certificeret - kvalitetsledelsessystem
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Funktionalitet/design
• Glat tank i et stykke

• Let at holde ren

• Blæser med 30% mere luft

• 3-vinget og stille blæser

• Sideforskydelige topdæksler

• Luftbetjent gelænder

• Sikker adgang til tanktoppen 

• Stor trædeflade på øverste trin

Dimensioner

Længde total 18,68 m

Længde vogne 16,40 m

Bredde totalt 2,55 m

Total højde 3,80 m

Nettovolumen forvogn 26 m³

Nettovolumen hænger 42 m³


