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CS-strooier
- Compact en fl exibel

Robuuste beschermstrippen
voorkomen beschadigingen
op de zijschotten

4-walsen-strooimechanisme
zorgt voor een optimaal strooi-
patroon bij een werkbreedte van 
maximaal 8 m

Neerklapbare zijschotten
voor fl exibel laden

Verzinkt platform
voor langdurige corro-
siebescherming

De CS-strooier is de opvolger van de decennialang beproefde BE-strooier. De compacte en zeer goed voor bedrijven met 
eigen machines geschikte CS-strooier zorgt voor effectief uitrijden van stalmest Dankzij de neerklapbare zijschotten is 
een dubbel gebruik als transportaanhanger mogelijk.
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Transportbodem
• Veilige voeding door één (CS 75) of twee (CS 95) 

schraapbodemstrengen
• 10 mm dikke rondstaalkettingen met elk 13 t breukbe-

lasting
• Geschroefde schraapbodemlijsten
• 25 mm dikke houten bodem

4-walsen-strooimechanisme
• Vier staande strooiwals voor werkbreedten van 6-8 m
• Waaiervormige mesjes op de walsen zorgen voor geli-

jkmatig fi jnmaken van het te verspreiden product
• Aandrijving via onderhoudsarme aandrijfkast

Onderstel
• Enkelvoudige as of verend tandemonderstel (CS 95) 

voor het hoogste rijcomfort
• Tal van mogelijkheden voor de banden

Robuust design voor sterke prestatie
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Zijschot en opzetschotten
• Neerklapbaar om de laadhoogte te verlagen
• Flexibiliteit door dubbel gebruik als transportaanhan-

ger
• 400 mm hoge opzetschotten voor verhoging van het 

laadvolume optioneel

Transportbodemaandrijving
• Invoermechanisme van sterk koppel met hydraulische 

aandrijving
• Traploze elektrische instelling van de voedingssnelheid 

door regelklep op de dissel

Samenbrenging van smeerpunten
• Optionele smeerstrip voor bovenste strooiwalslagers
• Eenvoudig en comfortabel onderhoud
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Technische gegevens

Afbeeldingen, technische gegevens en gewichten kunnen door verdere technische ontwikkeling worden gewijzigd
en zijn dan ook niet bindend voor de levering.

CS 75
bij banden 520/50 R 17

CS 95
bij banden 520/50 R 17

Afmetingen
Lengte [m] 6,16 6,96

Hoogte [m] 2,84 2,88

Buitenbreedte wiel [m] 2,17 2,17

Laadhoogte [m] 1,75 1,79

Eigen gewicht
Eigen gewicht vanaf [kg] 2.000 2.300

Max. toegestaan totaalgewicht
Max. toegestaan totaalgewicht vanaf [kg] 5.700 8.000

Benodigd vermogen
Benodigd vermogen vanaf [pk] 26/35 37/50

Binnenmaat laadbak
Lengte [m] 3,70 4,60

Breedte [m] 1,80 1,80

Zijschothoogte [m] 0,50 0,50

Laadvolume
Laadvolume [m³] 7,5 9,5

Strooimechanisme
Doorlaat strooimechanisme [m] 1,15 1,15
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