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De Startvoerstrooier combineert het strooien van start-
voer en het uitrollen van kuikenpapier in één simpele, 
machinale werkgang. Hiermee voorkomt u veel handmatig 
en arbeidsintensief werk en dat levert een aanzienlijke 
besparing op in tijd en geld!

De Startvoerstrooier is zeer geschikt voor pluimvee-
houderijen, in het bijzonder vleeskuikenhouderijen, 
maar ook kippenfarms.

 U kunt kiezen uit meerdere varianten: getrokken 
of aangebouwd, in combinatie met bijvoorbeeld 
een tractor, zitmaaier, golfkar, verreiker of loader. Naar 
keuze wordt de bedieningschuif handmatig 
of hydraulisch bediend. Verder is de 
Startvoerstrooier voorzien van 2 papierrolhouders. 

Bekijk hieronder de fotoserie.

UITROLLEN VAN KUIKENPAPIER EN STROOIEN VAN STARTVOER IN ÉÉN SIMPELE WERKGANG
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*  beide types zijn tegen meerprijs ook met hydraulische klepbediening te leveren. Het trekkende voertuig dient over een hydraulische aansluiting te
beschikken

** De papierrolhouders kunnen ook voorzien worden van een afschermkap tegen vocht

www.startvoerstrooier.nl

Model A Model B

Type: 

Bevestiging

Klepbediening

Aantal papierrolhouders

Afmetingen strooier

Afmetingen voertrechter

Capaciteit voertrechter 

Totaal leeg gewicht 

Kleur trechter

Kleur frame

aangebouwd

3-puntsophanging 

handmatig *

2 (naast elkaar) ** 

1670 mm (b) 

1100 mm (l)

1670 mm (b) 

1450 mm (b) 

1100 mm (l)

900 mm (h)

ca. 500-525 liter 

165 kg

RAL 9007

RAL 3002

getrokken 

aanhangerkogelkoppeling 

handmatig *

2 (boven elkaar) **

1320 mm (b)

1940 mm (l) 

1500 mm (h)

1450 mm (b)

1100 mm (l)

900 mm (h)

ca. 500-525 liter

180 kg

RAL 9007

RAL 3002


