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Voerverdeelwagen

Optimale voerverdeling - 
eenvoudige bediening

2 Technische wijzigingen voorbehouden

Bovenaanspanning
standaard; optioneel uit te 
rusten met onderaanspanning

Schokbestendige stootrand

   van recycling-kunststof

   maximale houdbaarheid

Robuuste constructie, eenvoudige 
bediening en gelijkmatige voerverdeling zijn de 
grote voordelen die de Strautmann voerverdeel-
wagen met zich mee brengt. Er zijn vier verschil-
lende grootten, van 10 - 16 m³ beschikbaar. Of het 
verdeelaggregaat nu aan de voor- of achterzijde 
zit, alle FVW-typen bieden een optimale 
verdeelkwaliteit van het voer in de stal.

Voor langere ritten op de 
weg
en hogere snelheden uit te rusten 
met verende tandemas. (Weegin-
richting alleen met enkelvoudige as
mogelijk.)

Extra meng- en
doseerwals
  Optioneel bij FVW  

100 & 120

  Betere vermenging van 
het voer door extra  
wervelbewegingen

Pendelende achter-
wand
   bij FVW-typen met af-

voer aan de voorkant

   Doordat de transport-
bodem standaard ook 
achteruit kan lopen, is 
lossen aan de achter-
kant mogelijk

Weeginrichting 
PTM HL 50
  Optioneel verkrijgbare 

weeginrichting

  Programmeerbaar zon-
der gegevensoverdracht

  Maakt een precieze  
voedering mogelijk

  Beheer van 50 recepten uit 
maximaal 30 componenten

Draadloze afstands-
bediening PTM AV 50
  Passend bij de HL 50

  Bereik van maximaal   
30 m

  Comfortabele afstands-
bediening van de HL 50

  Extra display op het 
laadvoertuig

Gemakkelijke 
bediening
via bowdenkabels vanaf 
de trekker
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Doelmatige transportbodem

  13 mm dikke schraapbodem- 
kettingen

  Robuuste lijsten voor hoogste 
belasting

  Automatische kettingspanning

  Hydraulische voeding voor 
gelijkmatige doorvoer van het 
voer

Doseerwalsen standaard

    In gesloten laadbak gemonteerd
voor stabiliteit en lange levensduur

    FVW 100 & 120 2 walsen

    FVW 140 & 160 3 walsen

Schokbestendige stootrand

   van recycling-kunststof

   maximale houdbaarheid

Voerverdeelwagen
Technische gegevens
Type  FVW 100 / FVW 120 / FVW 140 / FVW 160 /
  100-H 120-H 140-H  160-H
Toegestaan totaalgewicht kg 6.900 7.800 8.000 8.000

Toegestane kogeldruk kg 1.000 1.250 1.000 1.250

Inhoud m3 10,00 12,00 14,00 16,00

Maten laadbak (L x B x H) m 4,4x1,8x1,2 5,2x1,8x1,2 4,4x1,8x1,7 5,2x1,8x1,7

Totale lengte

bij afvoer aan voorkant m 6,50 7,30 6,50 7,30

bij afvoer aan achterkant m 6,70 7,50 6,70 7,50

Totale breedte

- bij dwarsafvoerband m 2,15 2,15 2,15 2,15

   smalle uitvoering

- bij dwarsafvoerband m 2,30 2,30 2,30 2,30

   brede uitvoering

Totale hoogte m 2,32 4,45 2,95 2,95

Eigen gewicht

- bij enkelvoudige as kg 2.660 2.960 3.160 3.360

- bij tandemas kg 2.860 3.160 3.360 3.560

Afmeting bij enkelvoudige as  11.5/80-15,3 12.5/80-18 13.5/75-430.9 13.5/75-430.9

met banden  (14 PR) (16 PR) (14 PR) (14 PR)

Benodigd vermogen kW/hp 30/40 37/50 44/60 52/70

Robuuste dwar-
safvoerband
voor afvoer naar 
rechts en links
Optioneel uit te rusten 
met snelheidsrege-
ling. Uitwerpen aan 
voor- of achterzijde 
mogelijk.



B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG 
Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49(0)5424/802-0 · Fax: +49(0)5424/802-76 · info@strautmann.com · www.strautmann.com

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

0
12

 /
 0

5.
20

15


