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AUTOMATISCH STRODAK 
 AS 8700 

TECHNISCHE SPECIFICATIES: 
 

Type: AS 8700 

Benodigde trekker: 65 kW 

Breedte strodak (max): 2690 mm (incl. touwautomaat) 

Lengte strodak, minimaal: 6050 mm (incl. laadarm) 

Diameter afpluktrommel,  Ø 600 mm, vast gemonteerd 

Maximale baalhoogte: 1200 mm 

Doorrijhoogte, afhankelijk van tractor:  ± 3900 mm (hoogte tractor 2950 mm) 

Diameter afpluktrommel, groot: Ø 600 mm, hydraulisch inklapbaar 

Maximale baalhoogte: 1200 mm 

Reikhoogte laadarm: 4600 mm 

Kettinglengte 1e arm: 2375 mm  h.o.h. 

Kettinglengte 2e arm: 2375 mm  h.o.h. 

Kettinglengte 3e baan: 3950 mm  h.o.h 

Totale kettinglengte: 8700 mm  h.o.h. 

Breedte steek 1e kettingbaan: 680 mm 

Breedte steek 2e kettingbaan: 720 mm 

Breedte steek 3e kettingbaan: 1800 mm 
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STANDAARD UITVOERING: 

Laadarm 4750: Opgebouwd uit kokerprofiel 100x80x4 mm, S355JR. Beide laadarmdelen zijn elk 2375 mm lang, voorzien van 
rollenketting type S55V met meeneemhaken as en lagers rond 40mm, scharnierdelen met bussen rond 70mm. Tussen de twee 
laadarmen zorgt een kantelstuk voor het compact opklappen van de twee laadarmen ten behoeve van wegtransport. De tweede 
laadarm is voorzien van twee lange tilcilinders welke de op elkaar gevouwen laadarmen laten zakken voor de tractor t.b.v. 
wegtransport. De oversteek  aan de voorzijde voldoet aan de RDW verkeerseisen (maximaal 3600 mm voor hart stuurwiel). Door de 
open constructie heeft de laadarm in transportstand een maximaal open zicht. De laadarm heeft een reikhoogte van 4700mm.  

Dak 3950:Het dak heeft een kettinglengte van 3950 mm opgebouwd uit gezette profielen met verstevigingen bij dakafsteuningen, 
afpluktrommel en touwautomaat. Dak is voorzien van rollenketting type S55V met meenemers over de volle breedte van het dak 
t.b.v. rest reststrobalen. De dakbodem is van multiplex, voorste gedeelte 1300 mm breed vanaf touwautomaat volle breedte. 
Afpluktommel bevestiging maakt deel uit van de dakconstructie en dakafsteuning. De afpluktrommel heeft een diameter van 600 mm, 
breedte van 1500 mm afplukhaken, asdiameter en lagers 50mm, M.H.-flexibele koppeling tussen haakse oliebadkast en 
afpluktrommel. Rondselkap is hydraulisch in- en uitklapbaar t.b.v. werkstand en wegstand, de transporthoogte voldoet aan de RDW 
verkeerseisen (max. 4000 mm hoogte). Links en rechts aan dak een trapbevestiging. Losse trap met gripvaste treden en 
dakbevestiging. Voorste daksteun staat in lijn met de hefcilinders en laadarm voor een maximale zicht vanuit de tractorcabine. Links 
en rechts wordt de voorste daksteun afgeschoord naar het vliegwielhuis van de tractor met twee M.H. "Banaan"-vormige platen van 
20 mm dikte om zo het tractor chassis te ontlasten. De achterste daksteun wordt gemonteerd aan de sledes van de in hoogte 
verstelbare trekhaak van de tractor. De achtersteun wordt geconstrueerd rondom het opengeklapte achterraam van de tractor. 
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STERKE PUNTEN: 

• Voldoet aan de gestelde eisen van de wegenverkeerswet volgens RDW. 
• Eenvoudige en veilige constructie van laadarm, dak en afpluktrommel. 
• Laadlengte, capaciteit 3 balen (2500 x 1200 x 1200 mm) en een restbaal. 
• Dak constructie optimaal voorbereid voor de M.H. touwafhaalautomaat 
• Ergonomisch en veilig door minimaal achterblijvende strobaal resten. 
• Eenvoudig en snel van wegstand naar werkstand. 
• Vanuit bestuurderspositie ruim zicht  op rijpaden door open constructie laadarm. 

FUNCTIES BEDIENINGSKAST IN TRACTOR (ELEKTRISCH HYDRAULISCH) 

1. Voorketting vooruit/achteruit 
2. Middenketting vooruit/achteruit 
3. Dakketting vooruit/achteruit  
4. Draaiknop snelheid kettingen vooruit 
5. Draaiknop snelheid kettingen achteruit 
6. Kettingen Hand/Automaat  
7. ( 1,2 en 3  tezamen vooruit/achteruit op sensor) 
8. Sensor aan/uit 
9. Kettingen Langzaam/Snel  
10. Eerste Laadarm op/neer 
11. Tweede laadarm op/neer 
12. Kantelstuk laadarm inklappen/uitklappen 
13. Automatische invoer aan/uit 
14. Kettingen in laad- of werkstand 
15. Voeding aan/uit 

OPTIES: 

• Sensor in de bovenbak voor automaat. 
• M.H. Touwafhaalautomaat. 
• Aftakas met vrijloopkoppeling. (tussen strodekmachine en afpluktrommel) 
• Camerasysteem op strodak. 
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