
WWW.STAS.BE/BIOSTAR

Type Zelflosser 

Volume 72 - 104 m3

Chassis aluminium / staal

Opbouw aluminium

Gebruik
biomassa - hout - agrarische producten 
- meststoffen - paletten -  
big bags - papier

✓ Meest stabiele constructie door:
- Sterkste aluminium kaderconstructie op de markt
- Versterkt achterkader voor heftrucks

✓ Extra versterkt achterkader en bovenranden
✓ Premium aluminium kwaliteit (Endural®, Herkal,...)

✓ Uniek eigen TOP-design met meest optimale licht/
sterk combinatie

✓ Oog voor detail en afwerking
✓ Bewezen hoogste tweedehandswaarde in zijn klasse

VOLUME & AFMETINGEN*

80,6 m3 13.500 2.325 2.500 2.475

83,1 m3 13.500 2.400 2.575 2.475

83,5 m3 13.500 2.500 2.500 2.475

86,5 m3 13.500 2.500 2.675 2.475

88,1 m3 13.500 2.550 2.725 2.475

88,5 m3 13.500 2.650 2.650 2.475

89,4 m3 13.500 2.550 2.800 2.475

89,6 m3 13.500 2.625 2.740 2.475

72,7 m3 13.500 2.100 2.250 2.475

75,2 m3 13.500 2.200 2.300 2.475

volume binnen-
lengte

binnen-
hoogte 
(voor)

binnen-
hoogte 
(achter)

binnen-
breedte

m3 mm mm mm mm

Ontdek de gespecialiseerde opties op www.stas.be/biostar of bij een dealer bij u in de buurt.

* Opmerking: Maten en gewichten zijn benaderend en kunnen gewijzigd worden naargelang de onderdelen en zonder voorafgaande kennisgeving van de 
constructeur. Alle maten en gewichten zijn gemeten volgens de Europese verordening 1230/2012.

** Afhankelijk van: 
- schotelhoogte
- regionale wetgeving mbt maximale hoogte (4 m)
- opties

*  Voor de kortere zelflosser-uitvoeringen, zie Farmstar. 

90,0 m3 13.500 2.650 2.740 2.475

90,9 m3 13.500 2.720 2.720 2.475

91,0 m3 13.500 2.650 2.800 2.475

91,5 m3 13.500 2.650 2.825 2.475

93,6 m3** 13.500 2.750 2.850 2.475

93,6 m3** 13.500 2.700 2.900 2.475

94,6 m3** 13.500 2.660 3.000 2.475

95,2 m3** 13.500 2.850 2.850 2.475
95,5 m3** 13.500 2.745 2.970 2.475



WWW.STAS.BE/BIOSTAR

Type Zelflosser 

Volume 72 - 104 m3

Chassis aluminium / staal

Opbouw aluminium

Gebruik
biomassa - hout - agrarische producten 
- meststoffen - paletten -  
big bags - papier

✓ Meest stabiele constructie door:
- Sterkste aluminium kaderconstructie op de markt
- Versterkt achterkader voor heftrucks

✓ Extra versterkt achterkader en bovenranden
✓ Premium aluminium kwaliteit (Endural®, Herkal,...)

✓ Uniek eigen TOP-design met meest optimale licht/
sterk combinatie

✓ Oog voor detail en afwerking
✓ Bewezen hoogste tweedehandswaarde in zijn klasse

VOLUME & AFMETINGEN*

(UK)

96,6 m3 13.500 2.790 2.990 2.475

98,6 m3 13.500 2.850 3.050 2.475

101,2 m3 13.500 2.935 3.125 2.475

101,8 m3 13.500 2.935 3.160 2.475

103,9 m3 13.500 3.000 3.220 2.475

Ontdek de gespecialiseerde opties op www.stas.be/biostar of bij een dealer bij u in de buurt.

* Opmerking: Maten en gewichten zijn benaderend en kunnen gewijzigd worden naargelang de onderdelen en zonder voorafgaande kennisgeving van de 
constructeur. Alle maten en gewichten zijn gemeten volgens de Europese verordening 1230/2012.

** Afhankelijk van: 
- schotelhoogte
- regionale wetgeving mbt maximale hoogte (4 m)
- opties

*  Voor de kortere zelflosser-uitvoeringen, zie Farmstar. 

volume binnen-
lengte

binnen-
hoogte 
(voor)

binnen-
hoogte 
(achter)

binnen-
breedte

m3 mm mm mm mm


