rapport

Schuitemaker Igloo S2300 & S2400

Tekst en foto's Chris Vlaanderen

Serieuze
strooier
Bijzonder aan de Igloo-strooiers is dat er op de machines twee merknamen staan:
Epoke en Schuitemaker. Maar wie is de fabrikant? Het schijnt dat beide merken hun
steentje bijdragen aan de machines. Eén ding is zeker, de huidige gebruikers zijn
enthousiast over de bouw en de werking van de strooiers.
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Schuitemaker Igloo

N

a wat onderzoek te hebben verricht,
blijkt het dat Epoke de strooiers
bouwt. De Deense fabrikant is
gevestigd in het dorp Vejen en
heeft ongeveer 250 werknemers in dienst.
Naast strooiers bouwt Epoke ook pekelsproeiers, menginstallaties en bedieningscomputers. Maar wat heeft Schuitemaker
met deze machines te maken? Schuitemaker
importeert de machines. In de fabriek in
Rijssen worden de machines geschikt
gemaakt voor de Nederlandse markt. Zo

bouwt Schuitemaker het landbouwonderstel
voor de getrokken varianten geheel zelf. Verder kan de Nederlandse fabrikant de strooiers
voorzien van wielnaafaandrijving. Officieel
zijn het dus Epoke-machines met een vleugje
Schuitemaker. Hoe dan ook, samen brengen
ze twee zoutstrooierseries op de markt:
Siriusen Igloo. De strooiers uit de Seriusserie zijn de grote opzet- en aanhangerstrooiers voor vrachtwagen en grote trekker.
Onder de naam Igloo worden de kleinere
weg- en fietspadstrooiers gebouwd. De Igloo-

S2300
Inhoud zouttank
Werkbreedte
Bediening

0,8 – 2,0 m³
1,6 – 6,0 m
EpoSet

S2400
Inhoud zouttank
Werkbreedte
Bediening

0,8 – 2,0 m³
1,5 – 6,0 m
EpoBasic

serie bestaat uit twee types: S2300 en S2400.
Beide types zijn leverbaar met een even
grote voorraadbak. De bak is verkrijgbaar
in een grootte van 800 tot 1.400 liter. Met
opzetranden is de tank maximaal 2.000 liter
groot. Beide type machines hebben ook
dezelfde werkbreedte. De strooischotel verdeelt het zout over een breedte van 1,5 tot
6,0 meter. De Igloo is geschikt voor zowel
droog- als natzout. Aan de zijkanten van de
zouttank kunnen pekeltanks worden opgebouwd. Volgens Erik van Sterkenburg, rayon-
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manager wintermachines Schuitemaker,
strooit ongeveer 80 procent van de Igloogebruikers natzout.

Zoutbak
Alle gebruikers die we spraken zijn zeer
tevreden over de constructie van de strooiers. Zowel de zoutbak als het frame als de
strooischotel zijn van rvs. Volgens de fabrikant zijn de overige onderdelen behandeld
met een zinkprimer en een topcoating. Dit
moet voldoende bescherming bieden tegen
het zout. Al denkt gebruiker Van Diepen van
de gemeente Medemblik hier anders over:
“Na verloop van tijd trekken de roestplekken

erin. Als je met zout werkt, houd je dat niet
tegen.”
De zoutbak is verkrijgbaar in verschillende
groottes. De inhoud kun je vergroten door
de basisbak uit te breiden met opzetschotten.
Verder kun je de bak voorzien van een veiligheidsrooster of een klapdak. Het klapdak
voorkomt dat het zout bij hevige sneeuwbuien nat wordt. Onderin de voorraadbak voert
een transportband het zout naar de doseerschuif. Via de rvs-uitloop komt het zout op
de schotel terecht.
In het geval van een opzetstrooier zet je de
machine met vier spanbanden vast aan het
voertuig. Bij het achteruitrijden voorkomt

ervaringen van gebruikers

✱✱✱✱✱ = uitstekend

een verticale pin aan de achterkant van het
frame dat je te ver doorrijdt. Hierdoor rijd je
de uitvoer met de strooischotel niet krom.

Aandrijving
Om de schotel te laten draaien kan hij op drie
manieren worden aangedreven. De eerste
optie is via het hydraulische systeem van het
voertuig. Hiervoor moet het voertuig worden
omgebouwd. Schuitemaker doet dit zelf,
aangezien de meeste autodealers dit niet
kunnen. Je kunt er ook voor kiezen om de
strooier te voorzien van een eigen motor.
Hierbij is er keuze uit twee varianten: een
6,7 kW (9,1 pk) sterke Honda-benzinemotor

Eric Neumeier:
'Weinig op te merken aan deze strooier'
Het machinepark van de gemeente
Amsterdam telt negen Igloo-strooiers,
waarvan drie getrokken varianten en zes
opzetstrooiers. Met deze machines strooit
de gemeente diverse fietspaden in de
hoofdstad. Erik Neumeier, coördinator glad
heidbestrijding, is zeer te spreken over de
machines. “Voor de besturing gebruiken we
de EpoMaster X1. Deze terminal vinden we
gebruiksvriendelijker dan de EpoMaster 4.
De bedieningsschermen zijn gekoppeld aan
een DMi-modem. Dit modem registreert de
locatie en verzamelt alle data van de stooi
actie. Zo weten we precies op welke plaats
we hebben gestrooid. Overigens strooien
we niet via gps, hiervoor veranderen de
strooiroutes te vaak”, aldus Neumeier.
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Dosering
Het verschil tussen de S2300 en S2400 is dat
de S2400 de dosering aanpast aan de rijsnelheid van het voertuig. Hoe harder het voertuig rijdt, hoe meer er wordt gestrooid. Voor-

Sinds kort strooit gemeente Medemblik de
wegen met een Igloo S2400 die achterop
een Iveco Daily staat. Nico van Diepen,
wijkopzichter rayon Wognum, is tevreden
over de machine. “We hebben de strooier
nog niet veel kunnen gebruiken, maar de

De getrokken varianten staan op het aan
hangeronderstel en worden aangedreven
via een wielnaafaandrijving. Een kleine
opmerking heeft Neumeier over de getrok
ken strooier. “De transportband brengt het
zout naar achteren. Hierdoor ligt het
gewicht achterop de aanhanger en gaat de
strooier slingeren. In de auto merk je dit.
Om die reden hebben we de standaard aan
hangerkoppeling vervangen voor een slin
gerkoppeling die je bij caravans ziet”, aldus
Neumeier.

eerste indruk is ontzettend goed”, aldus
Van Diepen. Hiervoor werkte de gemeente
Medemblik met een Jongerius-strooier.
Van Diepen: “De verschillen tussen die twee
machines zijn groot. De oude strooier had
een benzinemotor. Het lawaai van de motor
werd niet altijd gewaardeerd door de buurt
bewoners. Nu wordt de strooier aangedreven
via de hydrauliek van de auto. Hiervoor hebben
we wel een extra hydrauliekpomp op de PTO
van de auto laten bouwen.”
Opvallend is de manier waarop de strooier
wordt opgeslagen in de loods. De strooier
hangt via twee elektrische lieren aan de
dwarsbalken van het dak. “Dankzij de lieren
kunnen we de auto er onder rijden. We halen
alleen het achterschot van de laadbak eraf.
Daarna zet je de strooier vast en sluit je twee
hydrauliekslangen en wat elektriciteitskabels
aan. Binnen tien minuten kun je vertrekken”,
aldus Van Diepen.

Nico van Diepen
Medemblik
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Bedieningsgemak
Prijs/kwaliteit
Onderhoud
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deel hiervan is dat de hoeveelheid zout per
vierkante meter altijd gelijk blijft. Ook bij
het veranderen van de strooibreedte zorgt
de machine er zelf voor dat de strooimassa
constant blijft. Een verschil in software
betekentook een andere afstandsbediening.
De S2300 is voorzien van EpoSet-afstands
bediening. Deze bestaat uit vijf knoppen en
een display. Met de knoppen schakel je het
strooien, de werkverlichting en de zwaailamp in en uit. Verder pas je de strooibreedte aan met twee pijltjestoetsen. De ingestelde breedte zie je terug op het display. Een
kind kan de was doen.
De S2400 wordt geleverd met de EpoBasic-

Hogere
snelheid,
grotere
dosering

✱✱✱✱✱ = slecht

Nico van Diepen:
‘Binnen tien minuten kun je vertrekken’

Eric Neumeier
Amsterdam

of een Hatz-dieselmotor met een vermogen
van 4,8 kW (6,6 pk). Volgens de fabrikant
kun je met de dieselmotor op één tank langer
doorstrooien. De derde optie is wielnaaf
aandrijving. Bij deze optie zit er een wielpomp aangesloten op de as van het voertuig.
Nadeel is dat het voertuig breder wordt en
daardoor ongeschikt is voor smalle wegen
en fietspaden.

Bedieningsgemak
Prijs/kwaliteit
Onderhoud
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Gerard van Lunsen
Houten

Gerard van Lunsen:
'We kunnen alle strooiers live volgen'
Gerard van Lunsen is technisch mede
werker en planner bij de gemeente Houten.
Sinds vorig jaar beschikt de gemeente over
vijf Igloo-strooiers. “Dit is de derde genera
tie die we hebben aangeschaft”, aldus Van
Lunsen. Drie strooiers staan op een land
bouwonderstel. “We hebben een strooier
op een aanhangeronderstel gehad, maar de
voorkeur gaat uit naar een zwaardere vari
ant. Die ligt beter op de weg. De overige
twee opzetstrooiers zijn voorzien van een
dieselmotor. De accu van de strooier heb
ben we eraf gehaald. Via een stekker levert
de auto de elektriciteit. Zo zitten we nooit
met een kapotte accu." Ook qua bediening
maakte Van Lunsen liever een veilige keuze.
De X1-bedieningskast is via een snoer ver

bonden is met de strooier. “Een draadloze is
te storingsgevoelig."
Van Lunsen is erg te spreken over de soft
ware van de strooiers. "Via de computer
zetten we de strooiroutes op een usb-stick.
Deze stick steken we in de strooier. Zo weet
de strooier precies waar die wel en niet
moet strooien. Dit gaat veel makkelijker
dan bij de vorige generatie. Verder kunnen
we de strooiers live volgen en kunnen we
bij schadeclaims de data per locatie gemak
kelijk opzoeken", aldus Van Lunsen.
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terminal. Deze afstandsbediening beschikt
over meer knoppen, maar vooralsnog is het
geen hogere wiskunde. Een voordeel is dat je
via EpoBasic de motor op de strooier kunt
starten.
Mocht je de strooierinstellingen graag willen
opslaan, dan kun je ook de draadloze EpoMaster X1 aanschaffen. Via draaiknoppen
stel je de strooibreedte, strooihoeveelheid en
de strooisymmetrie in. Deze gegevens sla je
op en kun je er later weer bij halen. Verder
verzamelt de terminal automatisch data.
Door de X1 te koppelen aan een EpoNav kun
je ook via gps strooien. Overigens maakt dit
systeem de strooier wel ongeveer 1.750 euro
duurder.

Schuitemaker Igloo in ’t kort

+
-

Verschillende inhoudgroottes
Makkelijke bediening
Uitbreidingsmogelijkheden
Strooien op gps is een optie
Goede service vanuit Schuitemaker
Steunpoten zijn onhandig
Draadloze verbinding hapert soms

Met de knop aan de achterkant
kun je de bak leegdraaien.

Over het algemeen zijn de gebruikers erg te
spreken over de strooiers. Ze zijn tevreden
over de constructie en de werking van de
machine. De voorkeur van de gebruikers gaat
uit naar een hydraulische aandrijving vanaf het
voertuig. Ombouw van het voertuig is dan wel
essentieel. De draadloze terminals werken
goed, maar de verbinding hapert soms bij het
opstarten.

De transportband met
profiel voert het zout naar
de doseerschuif.

Met deze knop ontgrendel
je de strooischotel en
klap je hem op.

Zowel de uitloop als
de strooischotel zijn
van roestvaststaal.
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De verticale pin voorkomt
kromrijden van de schotel
bij het aankoppelen.

