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Overzicht ZA-M

De twee schijvenstrooier ZA-M, met 3.000 l trechterinhoud en 36 m werkbreedte is de ideale machine 
voor landbouwers en loonwerkers, die grote waarde hechten aan veiligheid en betrouwbaarheid. De 
langzaam draaiende roersystemen met hoge capaciteit en de lage toerentallen van de strooischotels 
zorgen voor een gelijkmatige en behoedzame doorstroming van de kunstmest. 

ZA-M
In de praktijk beproefd (meer dan 100.000 
keer bewezen), betrouwbaar en veilig

  “Ook bij het gebruik van graszaad kan men duidelijk zien, dat 

de strooier het zaad zeer exact en gelijkmatig verdeelt.”

 (Gebruik bij paarden Profi-Magazin – praktijktest · 05/2016)
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Uw voordelen in één oogopslag:

  Dubbele trechters met geoptimaliseerde trechtervorm voor continue functiebewaking en meer precisie

  Fijnmazige vulzeven voorkomen storingen tijdens het strooien en kunnen voor het reinigen van de 
machine op eenvoudige wijze worden opgeklapt en vastgezet 

  Volledig uit roestvast staal vervaardigd strooisysteem

  Comfort en veiligheid dankzij een eenvoudige instelling van de strooihoeveelheid en werkbreedte

  Systeem met dubbele schuiven voor optimale instelling van de hoeveelheid en snel open en sluiten

  SafetySet met verlichting, waarschuwingsborden en beschermbeugel standaard meegeleverd

tot 36 m werkbreedte

SBS – Soft Ballistic System voor 
optimale behandeling van de meststof

Van 1.000 tot 3.000 liter 
trechterinhoud

Toerental van de strooischotels 

720 t/min
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Voldoet aan de mili eu-
norm van de EU

MEER INFORMATIE 
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Uw voordelen in één oogopslag

meer dan  

100.000 keer bewezen

Systeem met dubbele 
schuivenbediening

Kantstrooisysteem 

Limiter



ZA-M

Tal van strooiers, één productreeks
AMAZONE biedt voor elk bedrijf de juiste strooier!

Type ZA-M 1001 Special ZA-M 1201 ZA-M 1501

Werkbreedte (m) 10 – 36

Trechterinhoud (l) 

 

1000 – 1500  

(laadvermogen tot 1.800 kg)

1200 – 2700  

(laadvermogen tot 3.100 kg)

1500 – 3000  

(laadvermogen tot 3.100 kg)

Keuze uit opzetranden 

 

 

 

met 1 x S 500 

 

 

 

met 1 x S 500 of 

met 2 x S 500 of 

met 3 x S 500 of 

met 1 x L 1000 of 

met S 500 + L 1000

ZA-M 1001 Special ZA-M 1201 ZA-M 1501

  SafetySet met verlichting, waarschuwings borden en 
beschermbeugel standaard meegeleverd

 Trechtervolume te vergroten met na te leveren  
 opzetranden

   Comfort en veiligheid dankzij een eenvoudige instelling 
van de strooihoeveelheid en werkbreedte

 Onderhoudsvrije oliebadaandrijving met geïntegreerde  
 beveiliging – meer dan 100.000 keer bewezen

  Stabiele frameconstructie en strooisysteem compleet 
gemaakt van roestvrij staal

  Perfect systeem met dubbele schuivenbediening voor 
afgifteregeling en openen/sluiten

 Standaard geleverd met afdraaiset, strooitabel en  
 rekenschijf

  Het spatbord beschermt de hydraulische koppelingen tegen 

vervuiling

 Fijnmazige vulzeven voorkomen storingen tijdens het  
 strooien en kunnen voor het reinigen van de machine  
 op eenvoudige wijze worden opgeklapt en vastgezet 

Uw voordelen:

Het compacte formaat: 
ZA-M 1001 Special

De flexibele strooiers: 
ZA-M 1201 en ZA-M 1501
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Opzetranden
Snel opzetbare en te monteren 
opzetranden 

Met de smalle S-opzetrand verkrijgt u de geringe transport-
breedte. Direct vullen vanuit de kipper of vanuit big bags is 
geen enkel probleem.

De grote vulbreedte van 2,76 m biedt u optimale zekerheid 
tijdens het laden met brede bakken. In het bijzonder voor 
grote industriële laadschoppen is de brede L-opzetrand aan 
te bevelen.

Opzetrand S – de smalle Opzetrand L – de brede 

Vullen met kipper Vullen met big bag Vullen met industriële laadbak

  Opzetrand S 500 – smal   Opzetrand L 1000 – breed
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Strooisysteem van roestvast staal

Bij de ZA-M-strooiers is het gehele strooisysteem van roestvast 

staal vervaardigd:

  de trechterpunten met de roerspiralen

   de complete bodemgroep met de doseerschuiven en 
hydraulische schuiven

  de strooischotels met de werpschoepen

  de volledig omsluitende afschermplaten

Perfect samenspel van:

 roermechanisme

 trechterpunten

 bodemgroep

 dubbele schuiven

  strooischotels en afschermplaten

Het hoogwaardigste metaal SBS – Soft Ballistic System

   Onderhoudsarm dankzij het open ontwerp van de 
strooiers

 Onberispelijke werking dankzij de robuuste en onder- 
 houdsvrije oliebadaandrijving, roestvast stalen ketting- 
 aandrijving van de roeras, grote trekveren en hydrau- 
 lische cilinders evenals het robuuste frame

Uw voordelen:
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De oliebadaandrijfkast blijkt het onverwoestbare hart van 
de AMAZONE tweeschotelstrooier te zijn. De AMAZONE 
aandrijfkasten hebben zich 100.000 keer bewezen, zijn on-
derhoudsvrij en hebben een geïntegreerde overbelasting 
beveiliging wat schade aan de aandrijving voorkomt.

Oliebadaandrijfkast
meer dan 100.000 keer bewezen

   energiebesparing door geoptimaliseerde productie- 
methoden in grote series

  optimaal gebruik van grondstoffen dankzij computer- 
gestuurde snij- en buigtechniek

  moderne elektrostatische dompelbaden garanderen 
hoge lakkwaliteit en optimale bescherming tegen roest 
(automobielstandaard)

Gaat tientallen jaren mee

Perfect productieproces: actieve milieu-
bescherming vanaf het begin

   Hoogwaardige coating in meerdere lage

 1) Staalplaat 

 2) Zinkfosfaat (kristal laag) 

 3) Twee componenten grondlak 

 4) Afdeklaklaag

1 2 3 4

Strooisysteem | Oliebadaandrijfkast
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SBS –  
Soft Ballistic System
Het concept: voorzichtig met mest omgaan 
voor betere nauwkeurigheid

 Voorzichtige aanvoering: 

Het AMAZONE Soft Ballistic System beschikt over roervin-
gers die zo gevormd zijn dat de kunstmest over een breed 
vlak uit de trechter wordt aangevoerd. In het midden van 
de trechter ontstaat geen brugvorming.

 Voorzichtige afgifte: 

De afgifte van de kunstmest dichtbij het middelpunt van de 
strooischotel is bijzonder gunstig, omdat hier de omtrek-
snelheid van de strooischotel zeer laag is.
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U moet bijzonder voorzichtig met meststoffen omgaan om 
deze op nauwkeurige wijze te kunnen verdelen en exact over 
de gehele werkbreedte op de planten aan te kunnen brengen. 
Meststoffen die reeds in de strooier beschadigd zijn,  
kunnen niet langer op trefzekere wijze worden verdeeld.

Het AMAZONE Soft Ballistic System is als ‚veiligheidspakket’ 
standaard in de centrifugaalstrooier ZA-M geïntegreerd.  
Het roersysteem, de doseerelementen en strooischotels zijn 
optimaal op elkaar  afgestemd. Hierdoor ontziet u de kunst-
mest en wordt een goede opbrengst gewaarborgd.

Veiligheid is standaard 

720 t/min. Draairichting

Schoepinstelling 
“op slepen”

 Voorzichtig versnellen: 

Het AMAZONE Soft Ballistic System brengt met een scho-
teltoerental van 720 t/min. de kunstmest geleidelijk op de 
gewenste snelheid. Zelfs breukgevoelige meststoffen be-
houden hun strooi-eigenschappen.

 Voorzichtige uitworp: 

Met het AMAZONE Soft Ballistic System krijgt de meststof 
slechts de energie toegevoerd die nodig is voor een optimale 
worp met een nauwkeurig strooibeeld.

SBS – Soft Ballistic System
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Instelling van de strooihoeveelheid
envoudig – veilig – nauwkeurig

Aan de hand van de zeer uitgebreide strooitabel worden 
vooraf de strooihoeveelheid en werkbreedte ingesteld. 
Schaalverdelingen in groot formaat helpen u met de exacte 
instelling van de strooihoeveelheid met behulp van de  
doseerschuif. 
De instelling kan handmatig op de achterzijde of met de 
bedieningsterminal worden uitgevoerd.

Zonder gereedschap instellen van de 
strooihoeveelheid

  De regeling van de strooihoeveelheid kan met een  
afdraaiproef worden uitgevoerd voor het vaststellen  
van de stofeigenschappen (werpwijdte etc.).

  Door openen en sluiten van sluitschuif kan onafhanke-
lijk van de zijde de ingestelde hoeveelheid kunstmest 
op de strooischotel worden afgegeven. 

SluitschuifDoseerschuif
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Instelling van de werkbreedte
In elk detail gebruiksvriendelijk

De OmniaSet-strooischotels OM zijn met zwenkbare 
strooischoepen uitgerust en staan garant voor een bijzonder  
nauwkeurig strooibeeld en een hoge mate van veiligheid. 
Met behulp van duidelijk afleesbare schaalverdeling kunnen 
de strooischoepen op eenvoudige en nauwkeurige wijze 
zonder gereedschap worden versteld. Voor tal van soorten 
kunstmest en zaaigoed biedt AMAZONE u uitgebreide 
strooitabellen. De OmniaSet-strooischotels zijn geheel van 
roestvrij staal vervaardigd en eenvoudig te monteren.

Nabemesting zorgt voor kwaliteitsgraan. Met AMAZONE 
strooischotels is dit systeem door opklappen van de stan-
daard zwenkschoepen op de strooischotels zeer eenvoudig 
mogelijk.

OmniaSet-strooischotels OM voor de 
hoogste nauwkeurigheid

Vier sectoren voor een optimale dwarsverdeling

Werkbreedte van de OmniaSet-strooischotels OM voor ZA-M

Maximale werkbreedten met de strooischotels ZA-M OM 24-36

OM 10 - 12 OM 10 - 16 OM 18 - 24 OM 24 - 36

10 – 12 m 10 – 16 m 18 – 24 m
24 – 36 m 

(Bekleed met hardmetaal)

KAS kali ureum korrelvorm ureum geprilleerd

36 m 36 m 32 m 30 m
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Actieve  
milieubescherming

  Spaarzame en milieuvriendelijke bemesting vraagt om 
een verantwoorde aanpak. Milieuvriendelijke bemesting 
aan de perceelrand volgens de nieuwe milieurichtlijn is 
zonder moderne kantstrooisystemen simpelweg niet  
mogelijk.

18 m18 m 1,5 m

100 kg/ha

100 kg/ha

18 m 9 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

18 m 9 m

80 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

18 m

8 m

75 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

Grensstrooien (milieugerichte instelling)

Als het perceel aan een straat of fietspad grenst, mag er geen 
mest over de perceelgrens worden geworpen. Om overbe-
mesting binnen het perceel te voorkomen moet de strooi- 
hoeveelheid aan de perceelgrens worden verminderd. Voor 
de perceelgrens is er sprake van een geringe mate van onder-
bemesting. De grensstrooiprocedure voldoet aan de vereisten 
van de mestverorderning.

Greppelstrooien (milieugerichte instelling)

Wanneer er direct aan de perceelrand oppervlaktewater 
aanwezig is, moet u volgens de mestverordening met de 
kantstrooivoorziening een afstand van 1 meter bewaren. 
Zonder kantstrooivoorziening moet u een afstand van 
maar liefst drie meter bewaren. Om overbemesting bin-
nen het perceel te voorkomen moet de strooihoeveelheid 
aan de perceelgrens worden gereduceerd.

Kantstrooien (resultaatgerichte instelling)

Het aangrenzende perceel is een voor landbouwtoepassingen 
gebruikt oppervlak. Hierdoor is het toegestaan dat er een 
kleine hoeveelheid mest over de perceelgrens wordt 
geworpen. De mestverdeling binnen het perceel bedraagt 
ook op de perceelrand nog altijd 80 % van de ingestelde 
hoeveelheid.

Randstrooien – eerste rijspoor op de rand van het veld

Bevindt het eerste rijspoor zich aan de rand van het perceel, 
dan wordt het kantstrooien uitgevoerd door het buitenste 
strooivak af te sluiten (maximale gift op de perceelgrens).  
Er komt slechts weinig kunstmest over de perceelgrens, 
naar het veld toe blijft de optimale verdeling gehandhaafd.

1 m
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Kantstrooi-inrichtingen
Met de kantstrooi-inrichtingen van AMAZONE voldoet u optimaal aan alle vereisten 
van de huidige mestverordeningen.

Zonder gereedschap wordt de normale strooischotel de  
kantstrooischotel voor het kant-, grens- of geren strooien

De eenzijdige, handbediende kantstrooiplaat is een voordelige 
oplossing om aan de rijrichting links kant-af te strooien.

U kunt bij de ZA-M kiezen om de Limiter aan de linker- of rechterkant te gebruiken. 
Bij de moderne tractoren zitten de meeste bedieningselementen aan de rechterzijde 
van de bestuurdersstoel. Dan is rechts het kantstrooien met de Limiter gemakkelijk en 
overzichtelijk. De volledig uit roestvrij staal vervaardigde Limiter wordt op eenvoudige 
wijze in de strooibaan naar beneden geklapt. Het lamellenblok zorgt ervoor dat een  
gedeelte van de stroom kunstmest van richting verandert. Op deze wijze wordt een  
optimale bedekking van de perceelrand bereikt.

Het dubbele kantstrooischerm kan links, rechts of ook voor 
beide zijden worden gebruikt, om zo de rijsporen nagenoeg 
vrij van kunstmest te houden. Vele toepassingsgebieden zijn 
mogelijk door instelling op verschillende meststoffen en  
speciale culturen. Het monteren en demonteren gaat snel en 
eenvoudig zonder gebruik van gereedschap. 

Tele-Set-schotel

Kantstrooischerm, links

AMAZONE Limiter rechts of links

Kantstrooischerm voor beide zijden

Kantstrooisystemen | Kantstrooi-inrichtingen
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AMAZONE Limiter
Gemakkelijk kantstrooien – zonder te stoppen of af te stappen

   Normalstrooien   Bermstrooien

Werkbreedte

Wagenwijd (2x werkbreedte)
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De Limiter is een volledig nieuw kantstrooisysteem dat wordt 
gebruikt wanneer het eerste rijspoor op de halve werkbreedte 
van de kunstmeststrooier in het perceel ligt. De Limiter wordt 
gebruikt voor kant-, grens- en geren strooien.

Het grote voordeel is dat u met de Limiter niet meer hoeft 
te stoppen, uw werkzaamheden niet hoeft te onderbreken 
en niet meer van de tractor hoeft af te stappen.

Bij het grens of kantstrooien kan gemakkelijk met de bedie-
nings- computer EasySet de hoeveelheid worden geredu-
ceerd. De AmaDos+ past de hoeveelheid al bij het neerlaten 
van de Limiter automatisch halfzijdig aan.

De Limiter kan op een stabiel frame binnen een royaal 
zwenkbereik worden verschoven. Hiermee stelt u de Limiter 
voor de betreffende soort kunstmest in op de gewenste  
afstand tot de perceelgrens, De exacte gegevens voor kant-, 
grens- en geren strooien vindt u in de strooitabel en op een 
sticker op de machine. Voor het normaal strooien wordt de 
Limiter op eenvoudige wijze vanuit de cabine hydraulisch 
opgeklapt.

Perfect kant- en grensstrooien

Het werkingsprincipe van de Limiter

RIJRICHTING

Zw
enkbereik

Limiter rechts

  De Limiter wordt hydraulisch met de afstandsbediening 
vanuit de tractorcabine in de strooikwadranten ge-
zwenkt.

AMAZONE Limiter
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Uitrusting
Perfect tot in detail
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Nuttige accessoires: de robuuste, afneembare transportwielen 
verlichten het aan- en afkoppelen van de strooier, evenals het 
verplaatsen op de boerderij. De wielen zijn snel afneembaar.

Het zwenkbare afdekkleed kan voor het vullen simpelweg 
worden opgeklapt. Zo kan het kunst meststrooien ook bij 
slechte weersomstandigheden worden voortgezet.

Voor de brede L-opzetrand is bij overbreedte volgens StVZO 
voorverlichting vereist. Met de aan de linkerzijkant geïnte-
greerde ladder kunt beter in de trechter kijken en vereenvou-
digt op deze manier de controle en reiniging.

Met de uitschuifbare koppelingsas “Tele-Space” wordt het 
aan- en afkoppelen nog gemakkelijker.

Rolinrichting met rem 

Zwenkbare afdekkleed Voorverlichting / geïntegreerde ladder

Koppelingsas “Tele-Space”

Uitrusting
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EasySet –
De eenvoudige terminal

Met behulp van de bedieningscomputer EasySet kunnen de 
schuiven van de uitloopopeningen links en rechts onafhan-
kelijk van elkaar met een druk op de knop worden ingesteld 
en tijdens het rijden worden bij geregeld. Zo kunnen ook 
individuele aanpassingen van de hoeveelheid voor de linker 
en rechter zijde worden ingesteld door verandering van de 
stand van de schuiven. 

De bedieningscomputer EasySet kan bovendien het optio-
nele kantstrooisysteem Limiter bedienen. Door het oplich-
ten van de controle-LED wordt aangetoond, dat de Limiter 
geactiveerd is (naar beneden staat).

  Eenvoudige bedieningsteminal zonder menu’s

 Alleen directe functietoetsen

 Comfortabele bediening van de schuiven en de stand  
 van de schuiven vanuit de tractorcabine, zonder  
 regelventielen 

  Onafhankelijke hydraulische schuifbediening door twee 
dubbelwerkende regelventielen

 Een eenvoudige driewegkraan is ook leverbaar, indien  
 uw tractor niet over voldoende aansluitmogelijkheden  
 beschikt. 

 Veranderen van de strooihoeveelheid door veranderen  
 van de stand van de schuiven

 Kantstrooien met manuele reductie van de hoeveelheid  
 via de EasySet terminal.

 Weergave van de positie van de Limiter mogelijk

 
Eenvoudige directe bediening

 
Uw voordelen met EasySet:
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AmaDos+ –
ZA-M met Control-pakket

Voor de ZA-M met mechanische strooischotelaandrijving 
wordt het Control-pakket bij de AmaDos+ geleverd voor de 
elektronische regeling van de afgiftehoeveelheid in over-
eenstemming met de rijsnelheid.

EasySet | AmaDos+

  de ingestelde afgifte blijft bij de keuze van de optimale 
werksnelheid altijd gelijk. Dit biedt grote voordelen bij 
tractoren met traploze transmissies

  Veranderingen van de hoeveelheid kunnen in wille-
keurige stappen voor beide zijden en halfzijdig worden 
uitgevoerd

  robuuste stelmotoren op de doseerschuiven stellen de 
afgifte in

 alle elektronische componenten zijn waterdicht en  
 roestbestendig

  de snelheidsregeling vindt plaats met sensortechnologie 
of via de signaalstekker van de tractor

   eenvoudig kalibreerprogramma, autonome berekening 
voor het instellen van de strooihoeveelheid

  kan ook voor andere toepassingen worden grondbewer-
king, zo als hectareteller bij het uitrijden van drijfmest, 
cultivateren of maaien door middel van een speciale 
werkstandsensor

 seriële interface voor documentatiedoeleinden,  
  koppeling aan N-sensoren en applicatiekaarten voor  
 plaatsspecifieke bemesting

  opdrachtgeheugen voor 20 opdrachten

 
Voordelen van de AmaDos+:

  “... de elektronische basisuitrusting van een moderne kunst-

meststrooier.”

 LZ – Meer elektronica voor meer precisie bij  

het kunstmest strooien · 12/2011)

ZA-M ZA-M Easy
ZA-M

Control

Schuifbediening hydraulisch X

Schuifbediening hydraulisch X X

Op afstand te bedienen wijziging van de strooihoeveelheid X X

Snelheidsafhankelijke, automatische regeling van de afgifte X

Kantstrooien met de Limiter X X X

Automatische volumereductie bij het grensstrooien X

Max. aantal secties 2 2 2

Vereiste terminal EasySet AmaDos+
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Spreader Application Center
Voorbeeldig – al meer dan 25 jaar

De instelling is beslissend!

Met het Spreader Application Center breidt AMAZONE zijn 
klantenservice nog verder uit. Naast het reeds gevestigde 
kunstmestlaboratorium en strooihal, omvat het Spreader 
Application Center nu ook de pijlers “Test en Training”,  
“Data-Management” en de bijbehorende “Kennisoverdracht”. 

Data-Management en  

gegevensuitwisseling

Test en TrainingStrooihalMeststoflaboratorium

De laatste twee pijlers gaan gepaard met een herstructure-
ring waarmee op de toenemende globalisering en digitali-
sering van de landbouw wordt ingegaan. Het doel van het 
Spreader Application Center is om de klant nog betere ser-
vice te bieden op het gebied van kunstmesttechnologie.

Alleen betrouwbaar gestrooid 
is uw meststof goud waard

Kunstmestservice – 
Zo kunt u ons bereiken:

De AMAZONE-kunstmestservice werkt nauw samen met 
bekende producenten van meststoffen over de hele wereld 
om u zo snel mogelijk van de beste instellingswaarden te 
voorzien. AMAZONE heeft wereldwijd een naam voor 
nauwkeurige strooitabellen. 

De KunstmestService is grensoverschrijdend. Maar niet al-
leen in geografische zin. Of uw kunststofstrooier nu 5 of  
50 jaar oud is, wij kunnen u altijd bijstaan met betrouw-
baar en vakkundig advies.

Internet: www.amazone.de

 E-Mail: duengeservice@amazone.de 

 Telefon: +49 (0)5405 501-111 

 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573

Ook als App voor iPhone en andere smartphones.

Android-apparaten Moderne kunstmeststrooiertesthal iOS-apparaten



1 2 3 4

5 6

7

22 23Spreader Application Center | EasyCheck

EasyCheck
Nauwkeurig strooien gemakkelijk 
gemaakt!

In plaats van de opvangbakken, zoals bij de klassieke mo-
biele testbaan, bestaat het EasyCheck-systeem slechts uit 
16 lichtgewicht testmatten van rubber en de EasyCheck-app 
voor smartphones. De testmatten worden op bepaalde af-
standen tot het rijpad uitgelegd. Vervolgens worden de bij-
behorende rijpaden gestrooid en aansluitend worden de 
matten met de verzamelde kunstmestkorrels met een 
smartphone gefotografeerd. De app vergelijkt nu automa-
tisch hoeveel kunstmest is verzameld op de afzonderlijke 
testmatten en zet de resultaten van de afzonderlijke rijen in 
een verhouding. Als het strooiresultaat niet optimaal is, 
stelt de app de juiste correcties voor de instelling van de 
kunstmeststrooier voor.

Digitale, mobiele testbaan voor eenvou-
dig optimaliseren van de dwarsverdeling 

EasyCheck –  

Smartphone-app 

voor kunstmest-

strooiers

Voor het downloaden de  

gratis app scannen  

Waarde voor de mat wordt in de app 

getoond

Dwarsverdeling en instellings-

aanbevelingen worden getoond  
Gefotografeerde waarde bevestigen

Matten fotograferenWeergave van de positionering van de 

matten

Keuze van de mest-

stof

Keuze van de kunst-

meststrooier en de 

werkbreedte in de app



Afbeeldingen, omschrijvingen en technische gegevens zijn niet bindend! Afhankelijk van de uitvoering kunnen de technische gegevens afwijken. 

Afbeeldingen van machines kunnen afwijken van de specifieke verkeersvoorschriften per land. 

ZA-M 1001 Special 1201 1501

Werkbreedte (m) 10 – 36 

Trechtervolume (l) 1000 1200 1500

– met extensie opzetrand 1 x S 500 (l) 1500 1700 2000

– met extensie opzetrand 2 x S 500 (l) – 2200 2500

– met extensie opzetrand 3 x S 500 (l) – 2700 3000

– met extensie opzetrand 1 x L 1000 (l) – 2200 2500

– met extensie opzetrand S 500 + L 1000 (l) – 2700 3000

Laadvermogen (kg) 1800 3100 3100

Vulhoogte (m) 1,07 1,07 1,14

– met extensie opzetrand 1 x S 500 (m) 1,21 1,21 1,28

– met extensie opzetrand 2 x S 500 (m) – 1,35 1,42

– met extensie opzetrand 3 x S 500 (m) – 1,49 1,56

– met extensie opzetrand 1 x L 1000 (m) – 1,35 1,42

– met extensie opzetrand S 500 + L 1000 (m) – 1,49 1,56

Vulbreedte (m) 2,15 2,15 2,15

– met extensie opzetrand 1 x S 500 (m) 2,16 2,16 2,16

– met extensie opzetrand 1 x L 1000 (m) – 2,76 2,76

Totale breedte (m) 2,44 2,44 2,44

– met extensie opzetrand 1 x L 1000 (m) – 2,93 2,93

Totale lengte (m) 1,42 1,42 1,42

Toerental strooischotels (t/min) 720 (Standaard toerental)

Gewicht basismachine (kg) 
(Opzetrand S 500 +27 kg / L 1000 +57 kg)

309 319 332 

Technische gegevens

Vooraan op het veld en veilig op de weg: ZA-M

ZA – De strooier
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