
 

 

 

VDW Constructie   Kapellestraat 25 B 9950 Waarschoot  Tel. ++32 (0)9 377 55 05  Fax. ++32 (0)9 378 34 

23  E-mail: info@vdw.be  Homepage: www.vdw.be   BTW BE 424.411.325  HR. Gent 135.674  KBC 

737.3101628.96  IBAN nr. BE65 7373 1016 2896  BIC: KREDBEBB 

 VDW CONSTRUCTIE b.v.b.a. 

  

 

 

 

Werktuigendagen 2015 - Nieuwigheden 

 

VDW Mini stroblazer voor kleine knikladers en schrankladers. 

 

Door de groei van het segment knikladers en schrankladers bestond de vraag om de bestaande 

hydraulisch aangedreven stroblazers voor verreikers ook aan kleinere loaders te koppelen. 

Hiervoor heeft VDW Constructie uit Waarschoot een nieuw concept van stro verdelen ontworpen.  

De bedoeling is om met een schranklader of kniklader met een hefvermogen van minder dan 1000 

kg. ook gemakkelijk en  gelijkmatig in te strooien.  Om de machine zo licht mogelijk te maken zijn de 

2 verdeelwalsen en aanvoerketting van de standaard stroblazer weggelaten.  Om te voorkomen dat 

hierdoor het stro te onregelmatig in de ventilator terecht komt is de vorm van de ventilator 

aangepast.  Vóór de ventilator is er ook een nieuw traagdraaiend, gepatenteerd aanvoerrad 

geplaatst.  Dit rad neemt maar 10 cm. ruimte in tussen de ventilator en de strobaal.  Door de unieke 

ontwarrende functie van het rad en de ventilator is ook een aanvoerketting niet meer nodig.  

Hierdoor wordt de machine weer lichter.  Door de combinatie van de kleine aanvoerlijn kan de 

machine korter worden om zo het zwaartepunt zo dicht mogelijk bij de loader te houden.   

Naast de ontwarrende functie is de ventilator verder aangepast om met minder oliedebiet toch 

verder te blazen.  De machine kan werken met een oliedebiet vanaf 30l/min, met een debiet van 

60l/min kan men 12m ver blazen.  Standaard links uitblazend, in optie is rechts uitblazend mogelijk 

of een draaipijp waarmee men dan links, voor en rechts van de machine kan verdelen. 

Er zijn 2 versies met een verschillende bakinhoud: de Mini 1.1 heeft een bakbreedte van 1.1m en 

weeg 550kg, ongeveer een halve strobaal wordt hier op zijn kant geladen.  De Mini 1.35 kan een 

halve pak plat opnemen en weegt 700kg. 
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