zeer krachtig
zekere bodemgrip
dankzij diverse aanbouw
werktuigen uiterst
flexibel inzetbaar

Het krachtpakket
voor werken
in kippenschuren!

Dozer

Dozer basismachine • aanbouw werktuigen

De Dozer - het met alle wielen aangedreven krachtpakket vindt zijn toepassing
hoofdzakelijk in kippenschuren

Dozer - de basismachine
Deze nieuwe en zeer krachtige opzit machine vindt zijn
toepassing vooral in kippenschuren. Hij heeft daar dankzij zijn 6 aangedreven wielen de perfecte bodemgrip.
Voor de Dozer zijn meerdere aanbouw werktuigen ontwikkeld. Daarmee is het mogelijk, van instrooien van de

bodembedekking naar het latere losfrezen tot aan de
drinkbakken reiniging elk werk snel en grondig te verrichten. Zo worden betere hygiënische omstandigheden
verkregen en daarmee komt het werk met de Dozer het
dierenbestand significant ten goede.

Tot aan de rand werken – geen probleem

Grote wendbaarheid in kleine ruimtes

Dozer met
granulaatfrees GF 1000/15
Machinetype
Motor
Besturing
Hydraulische prestatie
Hefkracht (front & achter)
500 mm van de driehoek
Rijsnelheid
Aandrijving
Starter
Banden
Afmetingen
Leeg gewicht
Chassis
Aanbouw werktuigen
Licht

Dozer
21,7 kw (29,5 PK); 1260 cm³, 3 cilinder diesel
hydraulisch
Werkhydrauliek 51 ltr / min; max 180 bar
500 kg

Gegarandeerd perfecte bodemgrip

de
De video van
Dozer
!
vindt u hier

Traploos 0 - 10 km/u
Alle wielen (alle 6 banden!)
E-Start
6 x AS banden 16x6,5-8 (als CM2)
L = 1830 mm ; B = 970 mm; H = 1320 mm
725 kg
6 mm vuurverzinkt staal
via koppeldriehoek voor en achter: alle werktuigen voor gemeentelijke toepassingen
voor en achter standaard

(Technische gegevens zijn onder voorbehoud en onverplicht.)

Alle aanbouw werktuigen voor front- en achteraanbouw worden snel en ongecompliceerd
aan de Dozer gemonteerd. Ze zijn net zo robuust en krachtig als hun werktuigdrager!

Aanbouw werktuigen voor de Dozer
Granulaatfrees GF 1000/15

Drinkbakwasser

Instrooi werktuig

GF 1000/15 De granulaatfrees voor achteraanbouw freest in kippenschuren vastgelopen
bodemmateriaal weer los. Omdat de bodem
weer doordrogen kan en de dieren weer
kunnen scharrelen, wordt het ontstaan van
voetbedziekten merkbaar verminderd.
Werkbreedte: 1000 mm

Drinkbakwasser Met de drinkbakwasser
voor frontaanbouw aan de Dozer worden
de kippen drinkbakken in een werkgang
effectief gereinigd en ziektekiemen
grondig verwijderd.
Inclusief hogedruk reiniger – en sproeilans.

Instrooi werktuig In frontaanbouw aan
de Dozer wordt met behulp van het instrooi werktuig (inclusief roerwerk) het
strooigoed losjes over de ligvlakken van
de dieren verdeeld.
Volume: 580 ltr
Toebehoren: Zijborstel optioneel
verkrijgbaar

Voervijzel FA 1200

Stalroosterwasser

Radiaalveger R 1200

FA 800 De voervijzel schudt en waardeert
het voer door open windingen ideaal op.
Een schone voerplaats is door een flexibele rubberstrip gewaarborgd – daardoor
verminderen schimmels en vuilstrepen.
Het voer wordt gelijkmatig en losjes terug op de voerplaats gebracht

Roosterwasser Met de stalroosterwasser wordt de Dozer de perfecte helper
voor de reiniging van loopvlakken in
koestallen. Inclusief 150 ltr watertank,
hogedruk pomp, 3 rubber strippen,
filter en doordruksterren
Werkbreedte: 1200 mm

R 1200 Een schoon veegresultaat garandeert de Dozer samen met de in
frontbouw gemonteerde radiaalborstel R 1200. De PPN-borstel veegt
dankzij de borstelstand elke hoek
schoon uit.
Werkbreedte: 1200 mm
Toebehoren: Zijscherm links en rechts
verkrijgbaar

Krachtig voor het onderhoud van buitenterreinen – de Dozer overtuigd!
Sneeuwfrees De sneeuwfrees wordt hydraulisch
aangedreven en kan grote, zware hoeveelheden
sneeuw snel en eenvoudig verwijderen. De freestrommel met hoekvormige lamellen neemt de
sneeuw op. Die wordt dan door de blaaspijp in grote bogen opzij uitgeworpen. De uitblaaspijp is mechanisch naar links en rechts verstelbaar.
Werkbreedte: 1000 mm
Uitgerust met b.v. een mulcher is de Dozer ook
voor gemeentelijke werkzaamheden bij uitstek
geschikt en zorgt zo voor schone en onderhouden
buitenterreinen in openbare omgevingen.

De Dozer – in een blik
Bijzonderheden

De inzet van de Dozer in kippenschuren zorgt voor meer hygiëne in
de stallen en daaraan gekoppeld ook voor een verbetering
van het welbevinden van de dieren – dat komt de algemene
gezondheidstoestand ten goede.
In het bijzonder voetbedziekten worden door inzet van de granulaatfrees duidelijk verminderd. De vastgelopen bodem wordt doorgefreest en losgemaakt, zodat deze weer goed kan doordrogen. Daardoor kunnen de dieren weer scharrelen en zo hun natuurlijke drang
volgen.

Hier verlichten de aanbouw werktuigen
van de Dozer uw arbeid
Kippenschuren

Instrooien, fresen, drinkbakken reinigen,
erven aanvegen

Koe-, stieren- en
varkensstallen

Instrooien, stalroosters wassen,
voerplaats aanvegen, voer
opschudden, erven vegen

Openbare omgeving grote oppervlakken vegen
(parkeerplaatsen, straten reiniging, etc.),
winterdienst (sneeuw frezen)

Granulaatfrees

Drinkbakwasser Instrooi werktuig

Voervijzel

Wasser

Radiaalveger

Wenst u een demonstratie? Bel dan naar StiermanDeLeeuw! Telefoon: 0575 – 59 99 99.
Vergissingen en drukfouten in beeld en tekst voorbehouden. Afgebeelde machines kunnen afwijken van
de meest recente uitvoering. Teksten en afbeeldingen mogen niet vermenigvuldigd en voor concurrerende doeleinden gebruikt worden.

StiermanDeLeeuw BV • Woudhuizermark 79 • NL-7325AC Apeldoorn
E-Mail info@stiermandeleeuw.nl • Internet: www.stiermandeleeuw.nl

Tel: +31 (0) 575 – 59 99 99 • Fax: +31 (0) 575 – 59 99 89

Uw dealer:

Sneeuwfrees

