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Uitkuilmachines

Eenvoudig 
& effectief

Kuilgrijper

2 Technische wijzigingen voorbehouden

Eenvoudig uitnemen 
met behulp van tanden met 
punten aan drie kanten
ook bij vast kuilvoer

UItgekiende plaatsing 
van de tanden
Geen uitstekende tanden 
bij geopende „happer“

Stabiele dubbele 
lagering
van de grijperkam

Maximale stabiliteit-
door robuust laadbakprofiel

Lange levensduur 
dankzij Hardox schraapstrip 
voor minimale slijtage

Kuilgrijper all-grip
Technische gegevens
Type  GS 1500 GS 1750 GS 2000 GS 2300
Hoogte m 1,52 1,77 2,02 2,32

Breedte gesloten m 1,01 1,01 1,01 1,01

Diepte m 1,15 1,15 1,15 1,15

Inhoud m3 0,85 0,96 1,10 1,27

Eigengewicht kg 435 474 530 600

Openingswijdte  m 1,25 1,25 1,25 1,25

Aantal grijpertanden St. 4 5 6 7

Benodigd vermogen kW/PS 45/60 52/70 60/80 66/90

Voor het netjes en snel uitnemen van kuilvoer zijn 
kuilgrijpers of kuilhappers een goedkope mogelijkheid. Strautmann biedt hier voor elk bedrijf 
de passende oplossing: kuilgrijpers en -happers in elk 4 verschillende grootten. Voor de 
nauwkeurige dosering van de componenten zijn beide producten uitstekend geschikt, omdat 
daarmee ook kleinere hoeveelheden kunnen worden opgenomen.



Kuilhapper

3Technische wijzigingen voorbehouden

Achteraanbouw
bij model 234 optioneel mogelijk. 
Voor grotere uitneemhoogten met 
hefmast uit te rusten.

Uitstekende 
snijprestatie 
door groot bemeten 
hydraulische cilinders

Kuilhapper
Technische gegevens
Type  SZ 231 SZ 232 SZ 233 SZ 234
Afmetingen
Breedte m 1,37 1,58 1,79 1,79

Hoogte m 0,85 0,85 0,85 1,30

Diepte m 0,82 0,82 0,82 0,94

Diepte bij uitrusting  m 0,73 0,73 0,73 -

met inlegplaat 

Inhoud m3 0,95 1,10 1,25 2,20

Inhoud met inlegplaat m3 0,85 0,98 1,10 -

Max. uitneemhoogte m 0,85 0,85 0,85 1,30

- met hefmast m - - - 2,85

Eigen gewicht basismachine kg 555 605 655 1.080

Eigen gewicht inlegplaat kg 100 125 130 -

Eigen gewicht hefmast kg - - - 340

Aantal tanden St. 10 12 13 13

Benodigd vermogen kW/PS 52/70 60/80 66/90 60/80

- met hefmast kW/PS - - - 74/100

Stabiele tanden zorgen voor lange levensduur; 
duurzame tandenopname via bevestiging met 
conusbussen. Optioneel verkrijgbaar met inleg-
plaat voor de optimale opname van los gestorte 
producten (bij 231-233).

Eenvoudig afwerpen 
door optionele hydraulische afschuiver,
ook bij plakkerige componenten

Eenvoudig 
& snel te 
vervangen
Geschroefd, 
doorlopend 
snijvlak
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De onderneming B. Strautmann & 
Söhne GmbH u. Co. KG is een midden-
standsfamiliebedrijf in het district 
Osnabrück dat nu na een ruim 80-jarig 
bestaan in handen is van de derde 
generatie. Op de tweede productie-
locatie in Lwówek (Polen) produceert 
Strautmann in een moderne fabriek 
naast afzonderlijke machinecompo-
nenten ook delen van het machine-

programma, zoals kiepwagens, kuil-
grijpers of kuilhappers. Als breed 
gesorteerde machinefabrikant voor 
de sectoren rundveevoersystemen, 
groenvoerberging, universeelstrooier 
en transporttechniek alsmede invo-
erdoseertechniek voor biogasinstal-
laties is Strautmann de competente 
partner voor nagenoeg elke klant in 
deze branche.

Pol-Strautmann

Strautmann hoofdkantoor in Bad Laer
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