
    

Voerverdeel-
wagen



                 
Afvoer aan de voor-
of de achterzijde
Uw voeromstandigheden be-
palen of de FVW-types met de 
afvoer aan de voor- of aan de 

achter-
zijde 
moeten 
worden 
uitge-
rust.

Pendelende achterwand
Door de eenvoudig te openen 
pendelende achterwand op 
de FVW-types met het verdeel-
aggregaat aan de voorzijde is 
het ook mogelijk om het voer 
aan de achterzijde te lossen 
met de standaard aanwezige 
terugloopinrichting.

Bediening
De bediening van de functies 
op de FVW vindt met bowden-
kabels plaats vanaf de trekker. 
De bodemkettingsnelheid kan 
via een verstelsegment traploos 
worden geregeld.

Tandemas
Als lange ritten moeten worden 
gemaakt, of met hogere snel-
heden moet worden gereden, 
is het aan te bevelen de FVW 
met een geveerde tandemas 
uit te rusten. 

Meng- en doseerwals
De voerverdeelwagens 
FVW 100/100 (H) en 
120/120 (H) kunnen met een 
extra mengdoseerwals worden 
uitgerust. Die wals zorgt voor 
extra beweging in het voer. 
Voercomponenten worden hier-
door beter gemengd.

Stalen zijwanden
Stabiele, met poedercoating 
bewerkte, stalen zijwanden 
geven de FVW een hoge mate 
van stabiliteit. Optioneel kun-
nen deze ook van een bescher-
ming aan de bovenzijde wor-
den voorzien. Hierdoor worden 
de zijwanden beschermd 
tijdens het laden met kuilgrij-
pers/-happers.

Optimale voerverdeling   
eenvoudige 
bediening
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Robuuste bouw, eenvoudige bediening 
en een gelijkmatige voerverdeling zijn de 
grote voordelen die Strautmann voerver-
deelwagens bieden. Ze worden in vier 
verschillende modellen, van 10 - 16 m³, 
aangeboden. Met het verdeelaggregaat 
aan zowel de voor- als aan de achterzijde. 
Alle FVW-types bieden een optimale ver-
deelkwaliteit van het voer in de stal. Door 
een extra meng/verdeelwals aan te schaf-
fen (alleen bij de typen FVW 100 / 100 (H) 
en 120 (H) kan een extra vermenging 
van het in lagen in de wagen geladen 
product worden verkregen.



                 

     

Verdeelvijzel
De FVW-types 100 (H) en 120 (H) zijn in 
standaarduitvoering met 2 walsen uitgerust. 
De FVW-types 140 (H) en 160 (H) hebben 
een verdeelaggregaat met 3 walsen.
Constructief gezien draagt dit bij tot:
• Een nauwkeurige dosering
• Enorme stabiliteit
• Verminderde slijtage aan de zijwanden

Bodemketting
De meenemers op de 13 mm bodemkettingen 
zijn op het zware werk berekend. Automa-
tische kettingspanners zorgen voor een gelijk-
matige kettingspanning van de bodemketting. 
De hydraulische aandrijving zorgt voor een 
gelijkmatige beweging van het voer naar het 
verdeelaggregaat.

Zijafvoerband
Het voer wordt naar keuze naar links of naar 
rechts via een 65 cm brede zijafvoerband op 
de voergang gelegd. Een snelheidsregeling is 
tegen meerprijs leverbaar.
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Afbeeldingen, maten en gewichten niet bindend. Wijzigingen voorbehouden.

Voerverdeelwagens
Type  FVW 100 FVW 120 FVW 140 FVW 160
Max. totaalgewicht kg 6900 7800 8000 8000
Max. oplegdruk kg 1000 1250 1000 1250
Inhoud m3 10,0 12,0 14,0 16,0
Bakafmetingen L x B x H m 4,40x1,80x1,20 5,20x1,80x1,20 4,40x1,80x1,70 5,20x1,80x1,70
Totale lengte
- afvoer voor m 6,50 7,30 6,50 7,30
- afvoer achter m 6,70 7,50 6,70 7,50
Totale breedte
- met zijafvoerband smalle uitv. m 2,15 2,15 2,15 2,15
- met zijafvoerband brede uitv. m 2,30 2,30 2,30 2,30
Totale hoogte m 2,32 2,45 2,95 2,95
Bandenmaat  11,5/80-15,3  12,5/80-18 13,5/75-430.9 13,5/75-430.9
  (14 PR) (18 PR) (14 PR) (14 PR)
Ben. vermogen vanaf  kW(PK) 30 (40) 37 (50) 44 (60) 52 (70)

Importeur voor NEDERLAND: 
Verkoopkantoor ‚ZONNA‘ B.V. 

Markt 12 · 9411 KP BEILEN 
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