
Technische gegevens

 BL601  BL700  BL850
Volume  20 m3  24 m3  31 m3

Draagvermogen  16.000  19.000  26.000

Hoogte laadvloer op 710/50R26.5  1.400 mm  1.400 mm

Afstand achterkant band en draaipunt bak   1.000 mm  720 mm

Bakbreedte inwendig  2.350 mm 2.350 mm 2.350 mm

Bakhoogte inwendig  1.421 mm 1.421 mm 1.421 mm.

Baklengte inwendig  6.000 mm 7.500 mm 8.500 mm.

Plaatdikte van de bak  4 mm 4 mm 4 mm

Plaatdikte van de bodem   4 mm Hardox 4 mm Hardox

Trekoogdiameter   40 mm 40 mm

Maximale kiephoek   56 graden 56 graden

Opties
• Luchtremmen
• Dekzeilrek
• Extra verlichting klep
• Plexiglasplaat voor graan
• Kunststof stootrand
• Hardox zijwanden uit één stuk
• Werkverlichting in / onder bak
• Diverse banden
• Doorboorde assen BPW i.v.m. luchtdrukwissel
• Hydraulisch geveerde dissel
• Diverse trekogen
• DW aansluiting + 7-polig
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De dissel is voorzien van 
vering voor een comfortabel 
weggedrag en van een in 
hoogte te verstellen gelagerd 
Scharmüller trekoog. Door zijn 
slanke vorm heeft de kipwagen 
een optimale wendbaarheid.

Hydraulische bediende 
sleepvoet d.m.v. een handpomp. 

De sleepvoet valt volledig weg 
in de dissel voor maximale 

bodemvrijheid. Geleidingsoog 
om te voorkomen dat 

hydrauliekslangen en kabels 
beschadigen.

Robuust hoofdframe 
opgebouwd uit kokerprofiel met 
Hardox verstevigingsplaten. 
Deze constructie zorgt voor 
een hoge torsiestij�eid. 
De kunststof bakdragers 
zorgen voor een volledige 
ondersteuning van de 

Uitgevoerd met hydraulisch 
geremde 10 gaats zware 

BPW assen. De remkracht 
is instelbaar. Eventueel te 

voorzien van doorboring i.v.m. 
luchtdrukwissel.

De ongestuurde kipwagens zijn 
uitgevoerd met een tandemstel 
met een grote pendeluitslag. 
Deze is uit het midden geplaatst 
om makkelijk one�enheden in 
het land en op de weg op te 
vangen.

- Standaard LED verlichting
- Grote oversteek
- Scharnierpunt, dus geen 
- schade

De productbak bestaat uit 
stalen zijwanden van 4 mm. 
dikte verstevigd met rongen 
/ of 1 stuk. Volledig voorzien 
van stalen spatborden op de 
bak en kunststof verstelbare 
spatborden aan het frame.

De BL-serie is voorzien van een 
4 mm. Hardox bodem (dit is 

vergelijkbaar met 8 mm. staal). 
Hierdoor ontstaat een strakke 

en vlakke bodem. De bak loopt 
taps toe voor een optimale 

lossende werking.

Een spijlenrooster over de 
volledige breedte met verticale 
spijlen voor een maximale 
doorkijk. Voor graan kan een 
10 mm. plexiglasplaat worden 
meegeleverd.

Het achterschot wordt 
hydraulisch bediend d.m.v. 

dubbelwerkende cilinders met 
terugslagklep. Door het schuin 

plaatsen van het achterschot en 
de rubber afdichting wordt een 

goede sluiting gegarandeerd.

Het “CommandSteer” stuursysteem 
van BPW (géén stuurstang + elke 
trekker). De hydraulisch ged-
wongen besturing werkt met een 
spoorstang naar de tractor. Afstel-
ling gebeurd d.m.v. de handpomp 
van de sleepvoet. De drie-asser 
heeft een eigen hydraulieksysteem 
en is voorzien van een draadloze 
afstandsbediening.

Bij een gestuurde uitvoering 
zijn de assen op een 

ADR geveerd onderstel 
geplaatst. Voorzien van 

gewichtsoverdrachtsysteem.

STRONGA: een wereldmerk
BL-serie, een kipwagen zonder compromis

Als een verrassend eenvoudige optelsom, verenigt STRONGA de 
meest gewilde oplossingen in één oer-Hollandse kipwagen.

Een greep uit de standaard oplossingen zijn;
HARDOX bodem, geveerde dissel voor hoog rijcomfort, BPW-
assen op een uit het midden geplaatste pendeltandem of 
BPW CommandSteer assen met een ADR geveerd onderstel, 
grote oversteek, breed spijlen-doorkijkrooster, schuin geplaatst 
hydraulisch achterschot, LED verlichting, spatborden, enz.

Kortom: de eisen van de hedendaagse agrariër en loonwerker. Niet 
meer en niet minder, voor een concurrerende prijs en standaard 
verrassend compleet.


