
     

Basis opstelling met meerdere sleufsilo’s. 
Voor elk silovak is een PD-Put voorzien als 

koppelput en opvang van slib en voerresten.

Ondergronds leidingsysteem tussen
de PD-putten (koppelputten).

PD-Put toepasbaar in elke 
situatie door aanwezigheid van 

8-tal blinde sparingen.

PD-Goot met 2 inwateringsgaten. 
Als deze vrijkomen bij voer uithalen, 

de afdekkingen omwisselen.

Als de voerkuil is verwijderd zijn 
de inwateringspunten voor het 

regenwater geopend met roosters.

Ondergrondse afvoerkanalen met
inwateringspunten: perssap via waterslot

wat zuurstof in de kuil voorkomt.

Prefab Perssap Duo Goten
uit voorraad leverbaar.

De bovenzijde van de PD-Goot bevat geen 
corrosie-gevoelige hijspunten en wordt vlak 

gehesen via de inwateringsgaten.

Eenvoudige en snelle montage 
van twee gescheiden afvoerkanalen 

met prefab goot.

PD-goten voorzien van zuurbestendige
PVC afvoerkanalen en koppelfacet

(onderling waterdicht afgekit).

PD-goten worden parallel aan de
keerwanden geplaatst en zijn onderdeel

van de vloerverharding in sleufsilo.

Kleinmateriaal t.b.v. inwateringsgaten: 
rooster en deksel (thermisch verzinkt) 

en potje waterslot (Hdpe).
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Werking Perssap Duo Goot (PD-Goot)
Door het gebruik van de Fabiton Perssap Duo Goten (PD-goot) kunt u 
het vrij weglopen van perssap uit uw voeropslag en percolaat helpen 

voorkomen. Een afwatering met PD-goten is een gootsysteem die 
in de lengterichting van de sleufsilo wordt geplaatst. Het afschot van 
de silovloer vormt de basis door een relatief sterk afschot vanaf de 

zijkanten naar de goot toe, tegenover een zeer beperkt minimaal afschot 

naar de voorzijde van de sleufsilo. De prefab goot bevat twee volledig 
gescheiden afvoerkanalen: een perssapafvoerkanaal (‘S’) en een 
regenwaterafvoerkanaal. 

Elk van beide afvoerkanalen is om de twee meter voorzien van een 

inwateringsgat waarbij de gaten van beide afvoerkanalen precies naast 

elkaar zijn gepositioneerd. Onder de kuil zijn de inwateringspunten van 
het perssapkanaal (‘S’) allemaal open door een afdekking met roosters en 
inwendig voorzien van watersloten om zuurstof buiten de kuil te houden. 
De naast gelegen inwateringspunten voor de afvoer van regenwater 

zijn onder de kuil allemaal dicht door een afdekking met een deksel. 
Als u de kuil gaat voeren en er een set van twee naast elkaar gelegen 

inwateringspunten vrij komt, wisselt u het rooster en deksel om. In de 
openlucht buiten de kuilhoop zijn de inwateringsgaten ‘S’ nu allemaal 
dicht en die van het regenwater allemaal open. Eenvoudiger kan het niet 
en het probleem wordt bij de bron aangepakt.

Gescheiden afvoer 
perssap & regenwater 
(conform Activiteitenbesluit)

Naast een lozingsverbod geldt in het 
algemeen een opvangverplichting voor 
vrijgekomen bedrijfsvloeistoffen. Als 
perssap met regenwater in contact komt, 
ontstaat percolaat (verontreinigd water). 
Door vermenging met regenwater 
wordt opslag van verontreinigd 
bedrijfsafvalwater vele malen groter, 
lastiger en duurder.

Een nieuw revolutionair 
product van Fabiton: 
de Perssap Duo Goot (PD-Goot)

Dé praktische oplossing voor gescheiden 
afvoer van perssap en regenwater. Bij 
de conservering van ingekuild voer op 
een boerenerf komt vocht (perssap) vrij 
en blijkt de grootste veroorzaker te zijn 
van percolaat. Door het toepassen van 
de Perssap Duo Goot in uw sleufsilo 
investeert u in de toekomst van uw 
bedrijf en anticipeert u als ondernemer 
op de aangescherpte regelgeving in het 
Activiteitenbesluit voor bedrijfslozingen 
en strenger wordende milieuhandhaving. 

Ter verduidelijking van de werking van de PD-Goot 
kunt u onze animatie bekijken op www.fabiton.nl
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Indicatie hoeveelheid perssap  
De berekeningen zijn indicatief en gebaseerd op de kritische lekgrens 

oftewel het ds-% waarbij het lekken van perssap uit voer stopt: maïskuil 

bij ca. 32,5% d.s. (prakt. gem. 32,0 - 35,0 % d.s.) en graskuil bij ca. 47,5% 
d.s. (prakt. gem. 45,0 - 50,0 % d.s.). Bij bepaling van de grootte van de 
bufferput dient rekening gehouden worden met: de piekbelasting (slechte 

inkuilomstandigheden, voersoorten, type vloer), evt. gelijktijdig gebruik 
absorberende onderlaag met stro (en risico eens een overslaan seizoen 

door bijv. hoge stroprijs) en een veilige marge (eigen inzicht ondernemer).
Vuistregel hoeveelheid perssap (snijmaïs ca. 2-3 keer groter dan graskuil):
bij snijmaïs ca. 2500 tot 10000 ltr perssap/1000 m3 (o.b.v. 32,0 - 30,5 % 
d.s.) en bij graskuil ca. 1250 tot 3000 ltr perssap/1000 m3 (o.b.v. 40,0 - 
30,0 % d.s.). Het Fabiton systeem met PD-goten biedt een prima (eind)
zekerheid. Perssap kan opgevangen worden in aparte bufferput of naar 
mestkelder afgevoerd en verspreid over het land uitgereden (met mest).

Kenmerken Fabiton Perssap Duo Put (PD-Put)

Afmeting (LxBxH) uitw. 1000 x 1000 x 950 mm.
Afmeting (LxBxH) inw. 800 x 800 x 800 mm.
Hoogwaardig prefab beton Betonkwaliteit C50/60

Milieuklasse XA3
Gewicht PD-Put 1130 kg
Standaard los meegeleverd PVC waterslot Ø125 met 

ontstoppingsdeksel

Inclusief stalen deksel met handgreep. 
Onderzijde voorzien van aangelast 
verstevigingskruis

Exclusief overig leidingwerk

Optioneel op aanvraag PD-Put en kit

Advies PD-Put altijd voorzien, met name in 
situaties met meer dan 1 sleufsilo

Kenmerken Fabiton Perssap Duo Goot (PD-Goot))

Afmeting (LxBxH) 1995 x 495 x 350 mm.
Korfwapening Belastingsklasse E600 kN

Hoogwaardig prefab beton
met vellingkant

Betonkwaliteit C50/60
Milieuklasse XA3

Hijsvoorziening geen, hijsen via afvoergaten Ø125
In- en afvoercapaciteit 2 x Ø125
Gewicht PD-goot 670 kg
Standaard los meegeleverd 1 st. deksel en 1 st. rooster 

(thermisch verzinkt)
Perssap afvoer (‘S’) voorzien van 1 
st. waterslot-potje (Hdpe)

Koppeling hol-/dol-verbinding
Exclusief kit, leidingwerk

Optioneel op aanvraag passtukken, eind-/begingoot

Voordelen Fabiton PD-Goot 
• Gescheiden afvoer van perssap en regenwater
• Gebaseerd op bewezen en eenvoudig concept
• Robuuste onderdelen van hoge prefab betonkwaliteit
• Zuurbestendige afvoerkanalen
• Toepasbaar voor alle sleufsilo-opstellingen
• Eenvoudige bediening en reiniging
•  Door de watersloten in de perssap-inwateringspunten  

is luchttoevoer onder de kuil uitgesloten

• Goed te combineren met overige beperkende
  maatregelen ten aanzien van lozing perssap

•  Beperking zandophoging door beperkt afschot silo
• Modulair / flexibel systeem, uitbreidbaar/verplaatsbaar
• Uit voorraad leverbaar, eenvoudige montage
•  Relatief lage investering door gelijktijdige realisatie 

deel silovloer

• Gunstig voor kwaliteit slootwater

Kijk voor meer informatie op www.fabiton.nl
Technische informatie 

Vooraanzicht PD-Goot,
kopse zijde met 2 afvoerkanalen.

Zijaanzicht PD-Goot, langszijde.

3d-aanzicht PD-Goot met bovenop de 
inwateringsgaten t.b.v. perssap ‘S’ en regenwater, 

met waterslotpotje, rooster en deksel.

3d-aanzicht PD-Put met één van 
de vele koppelingsmogelijkheden 

van afwateringsbuizen.

Fabiton Prefab Bouwsystemen B.V.       Tel. 058 - 800 19 80 info@fabiton.nl 
Morseweg 13, 8921 BG Leeuwarden      Fax 058 - 800 19 81 www.fabiton.nl


