
Blokkendoseerwagen

BVW 
UBVW

BVW 801



2

Blokkendoseerwagen

De blokkendoseerwagen uit de 
stal van Strautmann vormt een 
ideale aanvulling op de gunstige metho-
de voor het uitnemen van kuilvoer met 
kuilvoersnijders. Ook de blokken van de 
grootste kuilvoersnijder op de markt, de 
HQ 3800, worden met de BVW 801 pro-
bleemloos opgepakt en verdeeld.

Blokkendoseerwagen  
eenvoudig & robuust

Technische wijzigingen voorbehouden

Brede opname 
tot 2,40 m; ook geschikt 
voor blokken van de HQ 
3800 (BVW 801)

Effectieve doseerwals 
voor gelijkmatige voerverdeling

Robuuste 
transportbodem 
traploos regelbaar via 
bowdenkabel

Effectieve doseerwals
  Voorzien van agressieve tanden
 Voer wordt netjes van het blok afgefreesd

Regelbare transportbodem
 Transportbodem is uitgerust met brede transportlijsten
 Traploze regeling van de snelheid via een bowdenkabel  
 vanaf de trekker

Hydraulische laadklep
  Kuilvoerblokken worden met 

behulp van de laadklep een-
voudig op de transportbodem 
gekieperd

  Opnemen van los gestorte  
producten eveneens mogelijk
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Eenvoudige bediening
  Alle hydraulische functies vanaf de trekker te bedienen 

via bowdenkabels
  Optionele verstelling van de afvoerbandsnelheid via 

bowdenkabel

Weeginrichting optioneel
  Desgewenst kunnen alle blokkendoseerwagens worden uit-

gerust met een weeginrichting
  Bijv. PTM HL 50 
		Beheer van 50 recepten uit maximaal 30 componenten

Gemakkelijke voerverdeling
   Verliesvrij transport naar de stal
   Blok wordt in de blokkendoseer-

wagen losgemaakt
   Gelijkmatige verdeling via de 

dwarsafvoerband
   Afvoer aan beide kanten standaard

Trekdissel naar keuze 
   Als onderaanspanning in de 

gatenbalk (trekbalk)
   Of als bovenaanspanning in de 

trekhaak van de trekker gemon-
teerd
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Blokkendoseerwagen

Kuilvoerblokken of ronde balen eenvoudig 
losmaken
   2 effectieve doseerwalsen
   Benodigd aandrijfvermogen van 30 kW/40 pk
   Probleemloos losmaken van hele ronde balen
   Traploos regelbare dwarsafvoerband werpt het  

materiaal gelijkmatig uit

voor brede kuilvoerblokken
 2,40 m binnenbreedte
  Ook geschikt voor blokken van de 

HQ 3800
 Resistente slijtstrip van Hardox

Eenvoudig doseren
 2 effectieve doseerwalsen
 Benodigd aandrijfvermogen van 45 kW/60 pk
  Transportbodem met bussenketting voert het 

materiaal gelijkmatig naar de doseerwalsen

Flexibele trekdissel 
  Leverbaar in zowel onder- als    

bovenaanspanning
  Ombouwen van boven- naar    

onderaanspanning probleemloos   
mogelijk

Eenvoudige en veilige verdeling van hele ronde balen
 Optionele hydraulische klembeugel
 Houdt ronde balen kuilvoer direct bij de doseerwalsen vast

UBVW

BVW 801

Technische wijzigingen voorbehouden
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Blokkendoseerwagen BVW / UBVW / BVW 801
Technische gegevens
Type   BVW UBVW BVW 801
Afmetingen

Lengte m 2,30 2,30 2,47

Hoogte m 1,80 2,30/2,85* 2,43

Breedte m 3,80 3,80 5,85

Eigen gewicht kg 1.700 2.000 3.300

Nuttige belasting kg 2.800 2.500 5.200

Laadvlak L x B m 1,94 x 1,95 1,94 x 1,95 3,20 x 2,20

Laadklep L x B m 0,91 x 1,92 0,91 x 1,92 1,00 x 2,40

Uitwerphoogte dwarsafvoerband m 0,52 0,52 0,71

Inhoud m3 2,85 2,85 8,00

Banden                                                   21 x 8-9 (14 PR)  400/60-15.5 (18 PR)

Benodigd vermogen kW/PS 30 / 40 30 / 40 45 / 60

Vereist hydraulisch vermogen   ca. 30 l/min ca. 30 l/min ca. 35 l/min

   170 bar 170 bar 170 bar

* Hoogte bij balenaandrukker UBVW omhooggeklapt

Basisuitrusting
Type   BVW UBVW BVW 801
Dosering   Doseerwals met  2 doseerwalsen 2 doseerwalsen
   tegenhoudkam

Traploos regelbare dwarsafvoerband   optioneel serie                                      serie

Bediening    Bowdenkabelbediening

Hydraulische balenaandrukker   niet beschikbaar optioneel niet beschikbaar

Technische wijzigingen voorbehouden
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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.

Strautmann hoofdkantoor in Bad Laer


