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Instrooi-
techniek



3-punts aanspan voor VDB of MVBOptie: zijborstel en schuif Standaard geschroefde aanspan

Tobroco / Giant instrooitechniek

De Giant instrooibakken zijn standaard uitgevoerd met Giant aanspan maar optioneel leverbaar voor alle gangbare merken 

knikladers, voorladers en 3 punt aanspan cat 1/2. Op de VDB en MVB verdeelbakken is de aanspan geschroefd.

ZV 600 ZV 1000

Water inhoud 550 L 1100 L

Bakbreedte 1300 mm 1440 mm

Max. breedte losband 1200 mm 1200 mm

Totale hoogte 1090 mm 1410 mm

Eigen gewicht 280 kg 340 kg

Hydr. aansluitingen 1 DW 1 DW

Hydr. druk 30 L - 180 bar 35 L - 180 bar

* Zijborstel en mestschuif optioneel 

VDB 600 VDB 1000

Water inhoud 700 L 1200 L

Bakbreedte 1330 mm 1750 mm

Max. breedte losband 1300 mm 1750 mm

Totale hoogte 1300 mm 1620 mm

Eigen gewicht 380 kg 420 kg

Hydr. aansluitingen 1 DW 1 DW

Hydr. druk 30 L - 180 bar 40 L - 180 bar

* Zijborstel en mestschuif optioneel 

* 3-Punt tractor koppelbok cat 1/2 optioneel ( 1 DW )

* Geschroefde aanspan (diverse aanspannen mogelijk)

MVB 550 / 750 MVB 1250

Water inhoud 550 / 750 L 1250

Bakbreedte 1370 mm 1850 mm

Max. breedte losband 1300 mm 1750 mm

Totale hoogte 1160 / 1380 mm 1440 mm

Eigen gewicht 320 / 360 kg 450 kg

Hydr. aansluitingen 1 DW 1 DW

Hydr. druk 30 L - 180 bar 40 L - 180 bar

* Zijborstel en mestschuif optioneel 

* 3-Punt tractor koppelbok cat 1/2 optioneel ( 1 DW )

* Geschroefde aanspan (diverse aanspannen mogelijk)
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Zaagselverdeler (ZV)
De ZV’s zijn uitermate geschikt voor lichtere 
producten zoals zaagsel of andere fijne lichte 
producten.
De bak is voorzien van een hydraulisch aan-
gedreven losband, welke links of rechtsom 
kan draaien. Met een eenvoudig verstelbare 
doseerklep is de dosering te regelen. Deze ZV 
bakken hebben een kleine roervijzel boven in 
de bak.

Zaagsel / mais verdeelbak (VDB)
De VDB zijn zwaarder gebouwd. Zijn geschikt 
voor zwaardere producten zoals: compost, 
paardenmest, stro, mais en dikke fractie (ge-
scheiden mest). De VDB bakken hebben diver-
se verstelmogelijkheden zodat deze bakken 
breed inzetbaar zijn. Ze zijn voorzien van een 
geschroefde aanspanning. De VDB bakken 
hebben een grote vijzel net boven de losband 
en een kleine roervijzel boven in de bak.  Het 
lossen gebeurd met een losband welke links- 
of rechtsom kan draaien. 

Mest verdeelbak (MVB)
De MVB is de nieuwste ontwikkeling. Deze 
is uitermate geschikt voor zware producten.  
Dikke fractie, stro/water kalk mix etc. Deze 
bak heeft een verbeterde schepvorm, speciale 
meng / doseervijzel voor een goede dosering 
en lossing van het product. Deze bak heeft 
zeer veel verstelmogelijkheden zodat deze 
breed inzetbaar is.

Tobroco levert verschillende types instrooibak, omdat er verschillende strooisels gebruikt worden. 


