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Diepstrooiselvlakkers 

(DSV) Diepstrooiselvlakker    
De Diepstrooiselvlakker is gemaakt om de rug van het strooisel onder 
de box in het ligbed te schuiven. Hierdoor wordt het ligbed egaal en 
droogt het strooisel beter, waardoor de kans op ziekten verminderd. 
Door de strooiselrug in het ligbed te schuiven is bijvullen minder nodig 
om toch een voldoende laag strooisel in de box te houden. 
• Geschikt om met een minishovel strooisel zoals dikke fractie, 

compost, gehakseld stro, of zand in een zwevende box te vlakken. 
• Zowel links als rechts te gebruiken met 1 dubbelwerkende 

stuurschuif, is duwend en eventueel ook trekkend te gebruiken. 
• Zwenken gaat met de kiepfunctie van de shovel. 
• Als optie is een mestschuif te monteren om de roosters of de 

wachtruimte schoon te schuiven. 
• Tijdens het schuiven kan de hark in hoogte worden versteld en blijft 

de schuif de bodem volgen. 
• Breedte opgeklapt 1.260mm, werkende breedte 2500mm uit hart 

shovel, werking in de box 1.500mm. 
• Breedte shovel/trekker max. 1.600mm 
• Standaard geleverd met demontabele haken. 
• Gewicht 230 kg. 
 

 

Voor aanbouwdelen zie blz. 73-77, voor meer info kempmachines.nl  

 Types Beschrijving Prijs 
  DSV Prijs is exclusief aanbouwdelen €  1.795,- 

 Opties Beschrijving Prijs 
  DSVR Rubberschuif, werkbreedte 1800 mm €    475,- 

http://www.kempmachines.nl/
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(DSVZ) Diepstrooiselvlakker zwaar 
De DSVZ voor grotere shovels , trekkers en verreikers. Deze heeft een 
zwaardere constructie en de basis is breder uitgevoerd zodat er een 
breder voertuig aan kan worden gekoppeld. 
• Het vlakker gedeelte in de box is 1.500 mm. 
• Werkbreedte uit het hart van de shovel is 2.950 mm. 
• Breedte voertuig max 2.400 mm. 
• Gewicht 325 kg. 
 

 Types Beschrijving Prijs 
  DSVZ Prijs is exclusief aanbouwdelen €  2.125,- 

 
 Opties Beschrijving Prijs 
  DSVZR Schuif werkbreedte 2.400 mm €    625,- 
  DHL Demontabele haken lichte uitvoering €    125,- 

 
Voor aanbouwdelen zie blz. 73-77, voor meer info kempmachines.nl   

http://www.kempmachines.nl/

