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Bij de foto’s
[1] Met een draaiknop op de strooier bepaal je
de draaisnelheid van de schijf. Zo kun je
de strooibreedte nauwkeurig instellen. Er
zijn elf draaisnelheden instelbaar.
[2] Optioneel is voor ruim 200 euro een zwart
kastje (MSC: Motor Speed Control) leverbaar waarmee je de draaisnelheid, en dus
strooibreedte, vanaf de stoel kunt aanpassen. Het kleine grijze kastje is overigens de
standaard aan-uitschakelaar.

Kort en Krachtig
Compacte elektrische opbouwstrooier.

Technische gegevens
Aandrijving
Strooibreedte
Inhoud M21S/M40
Inhoud M80
Prijs M21S
Prijs M40
Prijs M80

12 V elektromotor
2-5 m
50 l
110 l
721 euro excl. btw
926 euro excl. btw
1.085 euro excl. btw
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Elektrische Earthway strooier voor elk voertuig
Profiel
Naast handgeduwde en getrokken strooiers
maakt Earthway ook elektrisch aangedreven
modellen die je op een voertuig monteert.
Dit kan een quad, maaier, transporter of
golfkar zijn. Hiermee kun je bijvoorbeeld tijdens het maaien kunstmest strooien. De
importeur is EuroAmerica in Eemnes.

Wat valt op
De 12 volts Earthway opbouwstrooiers zijn

compact en gemakkelijk op te bouwen.

Uitvoering
Van de M-serie zijn er drie elektrische typen:
de M21S, M40 en M80. In de eerste twee kan
50 liter, in de M80 past 110 liter. De rode
modellen zijn voor droog strooigoed, zoals
kunstmest, graszaad, kalk en wegenzout.
Deze hebben een 3-gatensysteem, Ev-N-Spred
zoals de Amerikaanse fabrikant het noemt,
dat moet zorgen voor een gelijkmatig strooi-

beeld. Er zijn ook blauwe versies met één
gat voor zand en split en relatief vochtig
zout. De strooiers kunnen direct op de accu
worden aangesloten. De kunststof bak zit
aan een frame van roestvast staal. In de bak
met rooster zit een elektromotor die direct
de strooischijf aandrijft. De M40 en M80 hebben een elektrische opener die werkt met
een meegeleverde afstandsbediening aan
draad. De M21S open je via een kabel die
met een trekveer automatisch terugspringt.

Verder hebben de M40 en M80 een spoelgat
met stop. Je kunt daardoor de bak schoonmaken met schoonmaakmiddel als de shutoff plate dichtzit. Alle frames zijn van rvs.
De M40 en M80 hebben een dubbel frame
waardoor ze nog robuuster zijn. Standaard is
een regenhoes meegeleverd.

Wat valt tegen
De strooiers hebben een frame met voorgeboorde gaten, maar je kunt ze niet direct op

elke toepassing monteren. Hiervoor zijn universele frames voorhanden, maar je kunt er
ook zelf een maken, zodat hij perfect past.

Wat levert het op
Met de elektrische Earthway opbouwstrooiers kun je kunstmest, kalk, zout en graszaad
strooien. De strooiers zijn overal op te bouwen, zodat je werkgangen kunt combineren.
De fabrikant claimt kwaliteitsmachines te
maken met een gelijkmatig strooibeeld.

