
De nieuwe instrooibak “E” (zelf ladend) is geschikt voor 450 liter 

strooisel bijvoorbeeld stro, kalk/stro mengsel, compost, mestextrakt 

of mais. De instrooibak past perfect aan de Tuchel Trac Trio of aan 

de Tuchel Trac Quattro, doordat het compacte ontwerp  uitermate 

geschikt is voor het gebruik in stallen en ook zeer geschikt is voor 

in de manege.

Blindtext

Futterschiebeschild

Of vraag onze importeur:

Tuchel Maschinenbau GmbH · Holsterfeld 15 · 48499 Salzbergen · Telefon: +49 (0) 5971 9675-0 · Fax: +49 (0) 5971 9675-30 · E-Mail: info@tuchel.com · www.tuchel.com

Uitvoeringsmogelijkheden

•	 Instrooibak van 450 l

•		 Opzetrand 170 liter

•		 Opzetrand 375 liter (Deze kan het zicht  
 naar voren belemmeren)

•		 Instrooibak standaard met steunpoot

•	 32 cc hydro motor voor de afvoerband

•		 Roervijzel met 9 rechte of 9 Y-vormige  
 vingers

•	 Opname voor de Tuchel Trac Trio met  
 hydraulische kiepinrichting voor zelf  
 belading

•	 Opname voor de Tuchel Trac Quattro  
 voor zelf belading

•	 Doseerschuif om de hoeveelheid  
 strooisel aan te passen

•	 Traploos instelbare snelheid t.b.v. de  
 roervijzel en afvoerband ( voor optimale  
 dosering van de hoeveelheid)

•	 Mestschuif  
 (werkbreedte 1.320 mm / 1.450 mm)

•	 Mechanisch of hydraulisch verstelbare  
 zijborstel

Technische gegevens
standaard 

instrooibak  
450 l

of met 
opzetrand 

+ 170 l

of met 
opzetrand 

+ 375 l

Inhoud                                         liter 450 620 825

Breedte met zijborstel                  cm 137 137 137

Gewicht met zijborstel en 
mestschuif                                      kg 340 358 382

vereiste hoeveelheid olie  
(bij 160 bar)                              l/min. 25 25 25
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Hydr. verstelbare  
zijborstel

Roervijzel in verschillende  
uitvoeringen

instrooibak met opzetrand  
van 170 liter

V-vormige mestschuif en  
de steunpoot

Instrooibak „E“
NIEUW!


