Blokkenverdeelwagen

BVW / UBVW
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Eenvoudig
voer verdelen
De kuilvoersnijder is een zeer bekende techniek
om het voer snel en schoon uit de silo te snijden. Het
is een economische manier van voer uithalen. De
blokkenverdeelwagen BVW of UBVW zijn bijzonder
geschikt voor het opnemen en verdelen van
de blokken voer. De blokken worden met de
kuilvoersnijder gesneden en voor meerdere
dagen in voorraad gezet. Met de UBVW
kunnen ook ronde balen zonder problemen
worden geladen en verdeeld.

Kuilvoersnijder
De Strautmann blokkenverdeelwagen maakt
het mogelijk, de in voorraad gezette blokken
voer te laden en zonder verliezen te transporteren en zonder handwerk schoon en gelijkmatig te verdelen.

Werkwijze
De BVW is aan de achterkant voorzien van
een hydraulische laadklep die net als alle
andere functies vanaf de trekker wordt bediend. Na het laten zakken wordt de laadklep
onder het blok voer geschoven en dan weer
geheven. Het blok voer wordt daarbij ca. 90°
gekanteld.

Aankoppeling
De trekdissel wordt als onderaankoppeling op
de gatenbalk of aan de trekhaak aangekoppeld.
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Functie
Na het transport zonder
verliezen
wordt het blok
in de stal los
gemaakt en in
een zwad op
de voergang
aan de dieren
voor gelegd.

Bediening
Alle hydraulische functies op
de BVW en UBVW worden
direct vanaf de trekker via
bowdenkabels aangestuurd.
De snelheid van de bodemketting kan met een hendel
traploos worden geregeld; als
optie is ook een verstelling van
de snelheid van de afvoerband
met bowdenkabel verkrijgbaar.

Bodemketting
De bodemketting is voorzien
van brede meenemers. De
snelheid kan met een bowdenkabel vanaf de trekker traploos
worden geregeld.

Zijafvoerband
De brede zijafvoerband zorgt
voor een gelijkmatige verdeling in de stal. De aandrijf- en
omkeerrol zijn als stavenwals
(zelfreinigend) uitgevoerd. Een
V-snaarprofiel in het midden
aan de onderkant van de band
voorkomt dat de band naar de
zijkant wegtrekt.

Agressieve
doseerwals
De wals is uitgerust met agressieve tanden die het blok losfrezen. De sikkelvormige
tegenhouders zorgen voor een
gelijkmatige toevoer naar de
zijafvoerband.

Hydraulische laadklep
De blokken voer worden middels een hydraulische laadklep
op de bodemketting gekipt. De
klep is ook gemaakt om losgestorte producten te laden.

Weeginrichting
De BVW en de UBVW kunnen
tegen meerprijs, met een weeginrichting worden uitgerust. Er
is keus uit programmeerbareen optelweeginrichtingen.

Ronde balen - geen probleem!
De hydraulische driearmige klembeugel is een bijzonder
voordeel van de UBVW. Dit garandeert, dat ronde balen
met hooi of stro tijdens het losfrezen niet meer kunnen
wegrollen, maar gelijkmatig door de doseerwalsen kunnen
worden losgemaakt en over de zijafvoerband worden
verdeeld.
Door samenwerking tussen bodemkettingsnelheid en
doseerwalsensnelheid wordt de ronde baal onder de
beugel afgerold. Door de relatief lage toerentallen van
de walsen wordt stofontwikkeling bij het verwerken van
stro tot een minimum beperkt.
Blokkendoseerwagen

Basisuitvoering

Type		BVW

UBVW

Type

BVW

Totale lengte

m

3,80

3,80

Doseeraggregaat met 1 wals

Totale breedte

m

2,30

2,30

Doseeraggregaat met 2 walsen

Totale hoogte

m

2,11

Eigengewicht

kg

1600

1900

Laadvermogen

kg

2900

2600

Laadbak L X B

m

1,94 x 1,95

1,94 x 1,95

Hydr. bediende laadklep

Volume

m

2,85

Laadklep 26 cm verlengt

Laadklep L X B

m

Uitwerphoogte zijafvoerband

cm		
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2,30/2,85

2,85
1,02 x 1,92

Bandenmaat			

1,28

2)

x 1,92

ca. 45
21 x 8R9 (14 PR)

Aandrijving doseerwals/-n			 met aftakas, 540 o/m
Benodigd vermogen 			

Bediening via bowdenkabel
Zijafvoerband met
snelheidregeling

Traploos verstelbare
bodemkettingsnelheidregeling
Klembeugel voor ronde balen
Aftakas met slipkoppeling

–

–

standaard

standaard standaard
optie

standaard

standaard standaard
–

standaard

standaard standaard
–

standaard

standaard standaard

30 kW/40 PK

Benodigd olieopbrengst			ca. 30 l/min / 170 bar
2) met 26 cm verlenging

Afbeeldingen, maten en gewichten niet bindend.
Wijzigingen voorbehouden.
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1) met geheven tegenhouder		

1)

UBVW

standaard
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