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Van stationaire mengers... ... tot complete ruwvoerkeukens 
 
 

 

► Voorzien van één, twee of drie verticale mengvijzels en geschikt 

voor het mengen van onder andere gehakseld stro, luzerne, brok en 

mais 

► Instelbare meng- en lostijd 

► Optioneel leverbaar met weegsysteem evt icm voercomputer 

Maiscom 

► MAISCOM voercomputer; mengsels worden door de voercomputer in 

charges aangemaakt. Voerregistratie per kalf, voerbeurt en week 

► Leverbaar van 0,7 tot 10 m3
 

► Standaard voor zien van losvijzel met hoge loscapaciteit, optioneel 

leverbaar met dubbele losvijzel 

► Type 6500 en 8500 ook leverbaar in zware uitvoering voor het 

homogeen mengen van zware (bij) producten 

► Geheel vervaardigd in RVS 

► Leverbaar met stofafzuigingssysteem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Maïscom 

 
► Geautomatiseerde aansturing van uw complete ruwvoerkeuken 

evt uitgebreid met verstrekken van automatisch ruwvoer 

verstrekking per trog 

► Touchscreenbediening op widescreen scherm 

► Gebruik van 10 verschillende componenten, in te stellen per groep 

dieren (tot 10 verschillende groepen) 

► Mogelijkheid tot het aflezen van het totale verbruik per groep/per 

component 

► Mengbak gemonteerd op krachtopnemers evt. uitgebreid met 

strobunker, bicarbonaatdosator, maisvooraadbak, broksilo’s, enz. 

► Voorraadregistratie per product/component 

► Mogelijkheid tot het manueel toedienen van componenten en 

mengtijd in te stellen na het nemen van ieder component 

► Indoseren producten op gewicht of op tijd 

► Leverbaar met inhoud tot 16 m3 of tot 3 grote balen 

► Speciaal model leverbaar met 5 horizontale woelers, laag 

stroomverbruik en uitermate geschikt voor grote balen 

► Arbeidsvriendelijker door veel minder stofontwikkeling 

► Hoge loscapaciteit 

► Aangestuurd door voercomputer (Maiscom) of 

handbediende schakelkast 

 
 
 

 

► Voorraadbunker met inhoud van 13m3 snijmais 

► Gering elektrisch vermogen (max. 3,0 kW voor de aanvoervijzel) 

► Aangestuurd door voercomputer (MAISCOM) of handbediende 

schakelkast 

► Standaard voorzien van losvijzel met hoge loscapaciteit 

► Aangedreven woelas ter voorkoming van brugvorming 
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Wilt u graag alle producten op een rijtje zien? Bezoek dan onze website. 

www.vliebo.nl 

 

Stationaire menger Stationaire strobunker 

Maïsvoorraadbak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vliebo bv 

 
ADMINISTRATIE 

Tommel 1 

5111 EK Baarle-Nassau 

 
 

WERKPLAATS 

Inductorstraat 24 

3903 KB Veenendaal 

 

Tel +31 318 519 999 

info@vliebo.nl 

www.vliebo.nl 

mailto:info@vliebo.nl
http://www.vliebo.nl/
http://www.vliebo.nl/
mailto:info@vliebo.nl
http://www.vliebo.nl/
mailto:info@vliebo.nl
http://www.vliebo.nl/


Over Vliebo 
Vliebo is een toonaangevende, innovatieve, Nederlandse producent van voer- en weegsystemen voor de agrarische sector. Het 

assortiment bestaat o.a. uit zelfrijdende voerdoseerwagens en voermengwagens, stationaire mengers, mengdoseerbakken, stro-/ 

maïsbunkers, transportvijzels en milkpowers. Vliebo besteedt veel aandacht aan productontwikkeling waardoor voortdurend wordt 

ingespeeld op nieuwe behoeften uit de markt. Ons team van enthousiaste mensen zorgt ervoor dat boeren in binnen- en buitenland tot in 

lengte van jaren met volle tevredenheid met machines van Vliebo werken. Dit is mede te danken aan de uitstekende service. 

 
 
 
 
 

 

Milkpower 

 
► Zelfrijdende elektrische RVS menger, standaard leverbaar met inhoud van 90-200-375-600-700-1000 ltr. 

► Automatisch ( met 20 voorkeuzes) in te stellen afslag 

► Differentieel met elektromotor 24 Vdc incl. 2 volrubberen banden 

► Standaard voorzien van full tractie accupakket 

► Leverbaar met geveerde stuurinrichting met opstap vanaf type 375 

► Sproeibol t.b.v. eenvoudige en grondige reiniging 

 
Optioneel leverbaar met: 

 
► RVS slanghaspel met afstandsbediening 

► Bovenmenger 

► Melkverwarmer 

► Temperatuurmeter 

 
 

 

► Voorzien van een horizontale en verticale uitvoervijzel waardoor de machine zeer geschikt is om 

exact en nauwkeurig gehakseld stro, snijmais en ruwvoermix uit te doseren 

► Wielaandrijving met disselkopbesturing waarmee zowel de rijsnelheid en rijrichting alsook de 

start- en stopschakelaars van de doseervijzels bediend kunnen worden 

► Wordt standaard geleverd met stuurinrichting en opstap, waarbij de stuurwielen voorzien zijn 

van een veersysteem 

► Deze robuuste en onderhoudsvriendelijke machine is geheel vervaardigd uit RVS 

► Optioneel leverbaar met bovenlosser 

Easymix 

 
► Voorzien van een horizontale menger en een horizontale en verticale uitvoervijzel 

waardoor de machine zeer geschikt is voor het exact en nauwkeurig mengen en doseren 

van gehakseld stro, ruwvoer (snijmais, ruwvoermix) en krachtvoer in iedere gewenste 

mengverhouding 

► Duurt slechts enkele minuten voordat de verschillende voercomponenten homogeen 

gemengd zijn 

► Standaard uitgerust met een elektronische weegsysteem voor nauwkeurig inwegen van 

de verschillende voercomponenten 

► Wielaandrijving met disselkopbesturing waarmee zowel de rijsnelheid en rijrichting 

alsook de start- en stopschakelaars van de doseervijzels bediend kunnen worden 

► Wordt standaard geleverd met stuurinrichting en opstap, waarbij de stuurwielen voorzien 

zijn van een veersysteem 

► Deze robuuste en onderhoudsvriendelijke machine is geheel vervaardigd uit RVS 

► Optioneel leverbaar met bovenlosser 

 
 

Model Netto inh. Bak afm. Hoogte Uitdoseersyteem Std. loshoogte 

1206075 465 ltr 90x60 160 Vijzelsysteem met vrije uitloop 75 

1806075 735 ltr 150x60 160 Vijzelsysteem met vrije uitloop 75 

1407075 655 ltr 110x70 160 Vijzelsysteem met vrije uitloop 75 

1807075 845 ltr 150x70 160 Vijzelsysteem met vrije uitloop 75 

1808075 950 ltr 150x80 160 Vijzelsysteem met vrije uitloop 75 

 
 
 
 

Feedmix 

 
► Voorzien van twee verticale mengvijzels en geschikt om zowel een mengsel van snijmais, 

krachtvoer en gehakseld stro alsook een mengsel van krachtvoer en gehakseld stro te mengen 

en uit te doseren 

► Standaard uitgerust met een elektronisch weegsysteem 

► Wielaandrijving met disselkopbesturing waarmee zowel de rijsnelheid en rijrichting alsook de 

start- en stopschakelaars van de doseervijzels en doseerkleppen bediend kunnen worden 

► Naast links en rechts uitdoseren is het ook mogelijk gelijktijdig aan beide zijden uit te doseren 

► Past door zijn smalle ‘taille’ van slechts 42cm in zeer smalle voergangen 

► Grote uitloop 

► Optioneel leverbaar met bovenlosser 

 
 

► Duurzame constructie volledig in RVS 

► Speciaal ontwikkeld om met een kniklader meerdere producten in een 

werkgang te mengen en doseren 

► Mengt moeiteloos en snel een zeer luchtig en homogeen mengsel 

► Geschikt voor diverse producten zoals: snijmais, brok, stro, luzerne, 

aardappelproducten etc., etc. 

► Met de elektronische bedieningskast zijn alle functies van de 

mengdoseerbak nauwkeurig aan te sturen 

► Het standaard zelfdenkend ES systeem, zorgt ervoor, dat de bestuurder 

minder handelingen dient te verrichten om de mengdoseerbak zijn werk 

te laten doen 

► Doseerschuif in kunststof profielen met schaalverdeling 

► Type 85 t/m 130 standaard voorzien van side shift 

► Links en rechts lossend 

► Bovenzijde mengbak voorzien van zwaar gezet Hardox mes 

► Leverbaar met diverse robuuste uitkuilsystemen (vanaf type 110), zoals 

kuilfrees, bovenklem met mes of bovenklem met tanden 

► Optioneel leverbaar met draadloze weging en/of aansturing 

 
 
 
 
 
 
 

 

Technische gegevens 
 

Type 85 92 100 110 120 130 150 170 200 220 240 

Breedte 85 cm 92 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 150 cm 170 cm 200 cm 220 cm 240 cm 

Netto inhoud 600 ltr 660 ltr 800 ltr 1020 ltr 1240 ltr 1480 ltr 1880 ltr 2140 ltr 2720 ltr 3250 ltr 3760 ltr 

Hoogte 136 cm 136 cm 136 cm 136 cm 136 cm 136 cm 136 cm 152 cm 152 cm 152 cm 152 cm 

Materiaal RVS RVS RVS RVS RVS RVS RVS RVS RVS RVS RVS 

Gewicht 340 kg 355 kg 380 kg 430 kg 460 kg 600 kg 690 kg 820 kg 980 kg 1030 kg 1120 kg 

Gewicht shovel 1000kg 1250kg 1500kg 1500kg 1750kg 2000kg 3000kg 4000kg 6000kg 7000kg 8000kg 

Ltr/min 25 ltr 25 ltr 25 ltr 30 ltr 30 ltr 35 ltr 35 ltr 50 ltr 60 ltr 60 ltr 60 ltr 

Aantal vijzels 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Losopening 40x39 40x39 40x39 50x39 50x39 50x39 50x39 40x39 50x39 50x39 50x39 

Side shift ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - - - - 

 

Opties 

 

   

BAVO Voermengbak 

Model Netto inh. Bak afm. Hoogte Uitdoseersyteem Std. loshoogte 

1206075 506 ltr 90x60 160 Vijzelsysteem met vrije uitloop 75 

1406075 698 ltr 110x60 160 Vijzelsysteem met vrije uitloop 75 

1806075 798 ltr 150x60 160 Vijzelsysteem met vrije uitloop 75 

1407075 730 ltr 110x70 160 Vijzelsysteem met vrije uitloop 75 

1807075 945 ltr 150x70 160 Vijzelsysteem met vrije uitloop 75 

1808075 1035 ltr 150x80 160 Vijzelsysteem met vrije uitloop 75 

2008075 1180 ltr 170x80 160 Vijzelsysteem met vrije uitloop 75 

 

Model Netto inh. Bak afm. Hoogte Uitdoseersyteem Std. loshoogte 

1006065 375 ltr 100X60 170 Klep met doseerautomaat 65 

1206065 615 ltr 120x60 170 Klep met doseerautomaat 65 

1406065 725 ltr 140x60 170 Klep met doseerautomaat 65 

1407065 925 ltr 140x70 180 Klep met doseerautomaat 65 

1808065 1310 ltr 180x80 180 Klep met doseerautomaat 65 

2009065 1600 ltr 200x90 180 Klep met doseerautomaat 65 

2159065 2000 ltr 215x90 190 Klep met doseerautomaat 65 

 

Type 85 92 100 110 120 130 150 170 200 220 240 

Weegsysteem ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Rubbergoot ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Draadloze aansturing/weging ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Looprol voorzijde ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Snelwisselsysteem ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Uitkuilsysteem - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Messen op vijzel ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

Compact 


