In de rubriek Tech & Mech is er aandacht
voor zowel nieuwe als vernieuwende
producten uit de sector. Een plek waar
techniek en mechanisatie structureel
aandacht krijgen.
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Compacte breedstrooier
voor compost

De compacte breedstrooier
voor mest is in werking
te zien in een filmpje op
de website van Greenity.

Compacte
breedstrooier

W.N. Kramer | www.wnkramer.nl

Prijs: € 35.000–50.000

Tekst: André Leegwater
Fotografie: W.N. Kramer

W.N. Kramer in Burgerbrug is voor
Nederland de importeur van de
compacte breedstrooier voor compostmest van Record Trailers. De
machine wordt gebouwd in Maldegem (België). De kleinste versie is
de VS 355. De bak daarvan is 3,50
m lang en 1,43 m breed. De inhoud
van de bak is 6 m3; deze is met
schotten uit te breiden tot 9 m3.
De wielen staan op 1,80 m. “Door
deze spoorbreedte is de machine

goed bruikbaar in de teelt van bollen en vaste planten, maar bijvoorbeeld ook in de groenteteelt”, zegt
Jeffrey Mak, verkoper bij Kramer.
Eventueel kunnen de wielen op een
andere breedte worden gezet – bijvoorbeeld op 2,25 m – door ze om
te draaien. De strooibreedte van een
versie met staande walsen is 12 m,
tot 20 m met grote strooitafels.
Volgens Kramer zit het grote voordeel in de gestuurde dissel. “Op
de kopeinden moet je goed in de
bedden kunnen sturen. Doordat de
dissel op hydrauliek werkt, kun je
krapper keren.” De meest uitgebreide versie van de strooier heeft een
weeginrichting. Kramer: “Die kun je
instellen op aantal kilo per hectare.
Dan kun je bijvoorbeeld ook met
taakkaarten werken.”

NAUWKEURIG STROOIEN
Loon- en aannemingsbedrijf Konijn
in Julianadorp kocht de VS 355
van Kramer. Het bedrijf kreeg van
bollentelers vaker aanvragen om

compost of Bokashi uit te strooien
over pas geploegd land. “De tendens
is ondieper ploegen om de voedingsstoffen boven in de bouwvoor te
houden, zodat ze direct beschikbaar
zijn voor de bollen”, zegt Ruud
Konijn. “Met zo’n klein wagentje
kunnen we nauwkeurig boven de
bedden strooien.”
Konijn heeft ervaring opgedaan in
hyacinten en tweejarige lelies, dus
zowel met strooien voor als na het
planten. “Bij een pas geploegd perceel krijgen we de gps-gegevens van
de kweker en dan rijden wij de sporen erin tijdens het strooien.”
De compost wordt op het perceel of
op het erf van de kweker gestort en
met een kraan geladen in de mestverspreider. Het loonbedrijf heeft
tot dusver gewerkt met een bak van
6 m3. Konijn: “Met een zwaardere
bak wordt de bodemdruk te hoog en
we willen de insporing juist beperken. We doseren meestal 15-20 m3
per hectare. Dan rijd ik liever een
keer extra heen en weer.”
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