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Voerdoseerwagen  | WISENT | 

 

De -holaras- Wisent voerdoseerwagen is de ideale machine om grote hoeveelheden voer in een korte tijd voor het 

voerhek te verdelen en doseren. 

De Wisent is uitgevoerd zonder laadinrichting en dient van boven geladen te worden. Door in diverse lagen 

verschillende soorten voer te laden kan een goede voerverdeling (menging) op de dwarsafvoerband worden 

verkregen. 

Uitwerpen van het voer gebeurd middels een 80 cm. brede afvoerband, standaard aan de voorzijde bevestigd. Deze is 

zowel links- als rechtslossend. Als optie kan een achterlossende band geleverd worden.  
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De Wisent is uitgevoerd met sterke, hydraulisch aangedreven 

bodemkettingen met snelheidsregeling en een eventuele 

terugloop-mogelijkheid. Afhankelijk van het type wordt de Wisent 

uitgevoerd met 2- of 3 verdeelwalsen. De speciaal geconstrueerde 

verdeelwalsen zijn standaard voorzien van speciale kammen 

waardoor de voerdoseerwagen tevens geschikt is voor de 

verwerking van rondbalen. 

 

   

WISENT FB-12 / FB-16 / FB-22 Bediening Doseren 

   

Verdeelwalsen FB 16 / 22 Weeginrichting (optie) Dwars-afvoerband 

 

 

Technische specificaties 

Type 

 

Wisent FB-12 Wisent FB-16 Wisent FB-22 

Afmetingen (lxbxh) 30x230x275 cm 630x230x320 cm 765x230x320 cm 

Bakafmetingen (lxbxh) 435x225x125 cm 435x225x170 cm 570x225x170 cm 

Gewicht 3200 kg 5100 kg 6500 kg 

Loshoogte 85 cm 85 cm 85 cm 

Benodigd vermogen 60 pk  -  45 Ltr./175 Bar 60 pk  -  45 Ltr./175 Bar 60 pk  -  45 Ltr./175 Bar 

Inhoud ca. 15,8 m3 bruto 

ca. 12 m3 netto 

ca. 21,5 m3 bruto 

ca. 16 m3 netto 

ca. 27 m3 bruto 

ca. 22 m3 netto 

Aantal walsen 2 3 3 

Aantal bodemkettingen 1 2 2 

Bandenmaat 435/50 R19.5 

Aandrijving Aftakas en tractorhydrauliek 

Lossen / doseren Rechts en links d.m.v. afvoerband 

Speciale uitvoering - weeginrichting (draadloos) 

- losband achterzijde ipv voorzijde 

- geremde as met luchtrem 

- aftakas met groothoek 

- verlichting (LED) 

- camera 

- E/H bediening 

- weeginrichting (draadloos) 

- losband achterzijde ipv voorzijde 

- geremde as met luchtrem 

- aftakas met groothoek 

- verlichting (LED) 

- camera 

- E/H bediening 

- weeginrichting (draadloos) 

- losband achterzijde ipv voorzijde 

- geremde as met luchtrem 

- aftakas met groothoek 

- verlichting (LED) 

- camera 

- E/H bediening 

 

 

Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden. 


