
HET NIEUWE VOEREN! 

QUICKFEED  
MENGDOSEERWAGEN



AGRESSIEVE FREESWALSEN EN AFSLUITDEUR BODEM EN KETTING

EINDLOZE LOSBAND WEEGSYSTEEM

De Quickfeed mengdoseerwagens hebben 4 agressieve frees-

walsen die aangedreven worden via de PTO middels een 

gesloten tandwielkast aandrijving. Dit systeem zorgt voor een 

minimale onderhoudsbehoefte. Op wens kan de Quickfeed uit-

gevoerd worden met een hydr. bedienbare afsluitdeur. Hierdoor 

kan de wagen “vierkant” vol geladen worden zonder dat het 

voer vast komt te zitten in de loswalsen. Op het moment van 

lossen wordt de deur geopend en hebt u direct een gemengd 

rantsoen beschikbaar.

Een regelmatige en nauwkeurige afvoer van het product. Daarvan 

bent u verzekerd dankzij de 85 cm brede en eindloze losband, 

gemaakt van kwalitatief hoogwaardig kunststof. Deze kan naar 

beide zijden lossen. De afdichting is zo geconstrueerd, dat er geen 

voer tussen de band en de rollen komt. De snelheid van de 

losband is hydr. traploos regelbaar.

Alle mengdoseerwagens zijn optioneel te voorzien van een weeg-

systeem. Dit systeem geeft een nauwkeurige weergave van het 

geladen gewicht. De robuust uitgevoerde weegcellen zijn ongevoelig 

voor piekbelastingen tijdens het rijden en laden. De digitale weeg-

monitor is goed beschermd door een stootvaste, waterdichte behuizing.

De geheel nieuw ontwikkelde Quickfeed mengdoseerwagen heeft een aantal specifieke voordelen t.o.v.  

de traditionele voerdoseerwagen. Zo heeft deze mengdoseerwagen 4 verticale freeswalsen met agres-

sieve messen en fijne winding. Hierdoor wordt op 4 plaatsen tegelijk een hoeveelheid voer afgenomen 

en gemengd. Door het schroefvormige systeem van de walsen wordt een uitstekende menging verkregen 

van b.v. maïs en kuilgras, wanneer deze producten laag voor laag geladen worden. Door dat de duur van 

het mengings proces kort is, treedt er ook geen structuurbederf van het ratsoen op. Ook verwerkt de  

machine probleemloos ongesneden ruwvoer producten. Vierkante en ronde balen kunnen ongedeeld  

verwerkt worden. De wagen heeft een zelfdragende bak waaronder enkelas of tandemas met weeg-

systeem gemonteerd kan worden. 

SCHOUTEN quickfeed mengdoseerwagen

De bodemplaat van de Quickfeed mengdoseer-

wagen is gemaakt van slijtvast kunststof. Hierdoor 

hebt u geen roestvorming meer op de bodem. De 

speciaal gesmede bodemketting is rekvrij en heeft 

een uitzonderlijk hoge treksterkte. De bodem-

ketting wordt hydr. aangedreven en de snelheid  

is traploos regelbaar.
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