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Stromolen
Onze stromolen is zeer geschikt voor de fijnvermaling en totale ontsluiting van o.a. tarwegerste- en koolzaadstro. De fijnheid wordt bepaald door de maaswijdte van de gemakkelijk
verwisselbare zeven. Malen van droog en grof natuurhooi is ook mogelijk. Wilt u zeer fijn
malen, neem dan zeefdiameter 7 mm.
Basisuitvoering
 Maalhuis uit zwaar plaatstaal;
 Elektromotor (STM) of aftakasaandrijving (STZ);
 Vertraging 1; 2.9 voor aftakasaandrijving 540 T/min.;
 Voorsnijwerk met 8 tegensnijders en 6 vaste messen;
 Maalwerk voorzien van 54 messen;
 Verrijdbaar onderstel met trekstang en 3-puntsophanging voor aftakas;
 Zeer grote aanzuigmond en uitblaasopening met dia 250 mm.;
 Met zeef (u kunt zelf een zeefmaat aangeven);
 Voorbereiding voor waterdouche;
 Inclusief 1 meter pijp, 1 bocht 90° en bijbehorende spanringen.

Buisklem Ø 250 mm.

Buis Ø 250 mm.
L= 0,5 – 2,0 meter

Ø 250 mm.
Bocht 15º-90º
Ø 250 mm.

Capaciteit stromolens
 Toerental 540 min.;
 Luchtsnelheid 46 m. per seconde;
 Totaaldruk 115 mm WK;
 Luchtdoorlaat 130 m³/min.;
 Capaciteit strovermaler tot 2.500 kg/uur;
 Eigen gewicht ca. 320 kg;
 Trekker minimaal 37 kW;
 Pijpen/bochten/hulpstukken uit voorraad.
Stromolen inclusief zeef,1 meter pijp,1 bocht 90° en bevestigingsmateriaal.
Op aftakas-aandrijving
Met elektromotor 15 kW
Met elektromotor 22 kW
Aftakas met vrijloop
Aftakas met breekbout
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Zeefmaten
Het meest gangbaar zijn de zeefmaten 12 – 20 en 30 mm. voor gebruik in instrooiboxen en
ligboxen met matten. Het vochtopnemend vermogen van het ontsloten stro is zeer hoog, de
verteerbaarheid in de mest is buitengewoon goed zonder dat verzuring optreedt. Malen zonder
zeef is goed mogelijk, bijvoorbeeld voor instrooi in kalverhokken en potstallen. De
blaasafstand middels een pijpleiding van 250 mm. dia is mogelijk tot ruim 20 meter.
Stofvrij malen
Stofvrij gemalen stro is met weinig meerkosten vrij gemakkelijk te realiseren. Automatisch
invoeren van het stro is mogelijk door grote balen in de voermengwagen op te lossen en via de
band voor de zuigmond van de stromolen te brengen.
Levering geheel draaiklaar met garantie
De stromolens worden standaard compleet draaiklaar afgeleverd met één zeef naar keuze, één
bocht 90°, één lengte buis dia 250 mm en de benodigde spanringen. Op alle nieuwe stromolens
zit één jaar volledige garantie en het tweede jaar op onderdelen (geen garantie op slijtage van
onderdelen, zoals slagmessen).

Doorsnede stromolen STZ/STM

Stromolen op aftakas in driepuntsophanging

Maalt alle soorten stro, riet en grof natuurhooi met zeefmaten van 7 mm. tot 70 mm.
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