Schouten voerdoseer
doseerwagen VDW 1150
Doseerwagen
Dos
zonder vijzel mengt goedkoop
Machine in 8 woorden
Goedkope voerdoseerwagen kan
mengen en langstengelig materiaal
verwerken.

Adviesprijs
De prijs varieert van 14.355 euro
voor de 10,2 m3 grote wagen tot
19.210 euro voor de 20,5 m3 grote
wagen. Deze VDW 1150 kost
15.250 euro.

Profiel
Om kosten bij de ruwvoerverstrekking te
besparen, ontwikkelde Schouten Machines uit
Uddel een voerdoseerwagen. De wagen heeft
geen horizontale of verticale vijzels en mengt
dus niet. Wanneer je echter de verschillende
voersoorten laagsgewijs in de wagen deponeert,
brengt de wagen het voer via twee of drie loswalsen, toch gemengd voor het voerhek. Door
het grote aantal scherpe messen op de loswalsen
kan de wagen ook langere en ongesneden ruwvoerproducten verwerken.
Meest opvallend
De wagen heeft veel weg van een stalmeststrooier, maar dan één met hoge zijwanden, een
losband en een windkap. Voor een relatief lage
aanschafprijs verwerkt de wagen zowel ronde als
rechthoekige balen, terwijl de gebruiker er
tevens gemengd mee kan voeren.
Uitvoering
De voerdoseerwagen heeft een verstelbare en
omkeerbare dissel, zodat hij achter elke trekker
van ten minste 37 kW (50 pk) past. De zware,
hydraulische steunpoot zorgt ervoor dat de
wagen ook gevuld weggezet kan worden, waarbij
zware assen de wagen ondersteunen. Op de
wielas en het trekoog is eventueel een driepunts
weegsysteem te monteren. De bak is voor- of
achterlossend en voorzien van gegalvaniseerde
zijwanden, zodat bijtende sappen het metaal
niet kunnen aantasten. De bodemketting is traploos instelbaar. De schroefvormige loswalsen
hebben een enge spoed en een groot aantal
messen. Een extra wals is optioneel en geschikt
wanneer extra bijproducten worden toegevoegd
via een krachtvoercontainer die boven de loswalsen kan worden gemonteerd. De traploos
regelbare losband is 85 cm breed en kan links
of rechts lossen, of eventueel naar beide kanten
tegelijk. De loshoogte is 98 cm.
Wat tegenvalt
De wagen kan zichzelf niet vullen, zodat de
gebruiker hiervoor een shovel of voorlader zal
moeten aanschaffen. Omdat de wagen tijdens
het vullen niet mengt, moet er nauwkeuriger
worden geladen dan bij een voermengwagen.
Een homogeen mengsel ontstaat alleen wanneer
de lagen van de verschillende voersoorten van
voor naar achter overal even dik zijn.
Wat levert het op
De wagen is geschikt voor veehouders die
gemengd willen voeren, maar die een voermengwagen te duur vinden. De wagen levert een luchtig mengsel, zonder dat er vermoezing optreedt.
De sterk gebouwde wagen kan bovendien allerlei
ruwvoersoorten gemakkelijk verwerken.
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L x B x H: 4,6 x 1,9 x 1,3 m

Bij het vullen beschermt de stootrand (1) de zijwanden van de wagen tegen beschadiging.
hadiging. Vanuit de trekker zijn de hendels voor de bediening goed te bereiken (2), terwijl de doorkijk

Inhoud: 11,5 m3

in de voorkant een goed zicht biedt op de binnenkant van de wagen. De spoed op
p de twee vijzels (3) iis zodanig ontworpen dat het voer naar binnen draait om zo de zijkanten te ontlasten.

Laadvermogen: 9,0 ton

De brede losband zorgt samen met de grote losopening (4) voor een regelmatige
e dosering van het vo
voer.
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