
KUBOTA PENDELSTROOIERS

VS220/VS400/VS400VITI/
VS600/VS750VS
Pendelstrooiers met een werkbreedte tot 15m
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DE KUBOTA PENDELSTROOIER SERIE
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DE KUBOTA PENDELSTROOIER SERIE

GOEDE OVERLAPPING
De Kubota pendelstrooiers is de eerste keuze als het gaat om maximale 
strooinauwkeurigheid in combinatie met een eenvoudige bediening. 
Dankzij het unieke strooibeeld van de strooipijp is het mogelijk om de 
dosering exact te verdelen aan beide zijden van het werktuig, wat resulteert 
in een uitstekende overlap. 

HANDMATIG, HYDRAULISCH OF ELEKTRONISCHE 
BEDIENING
De Kubota VS strooiers zijn leverbaar met een handmatige, hydraulische 
of elektronische bediening vanuit de trekkercabine met de PS-ED II. 



KUBOTA VS400
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Weinig invloed van de wind op het strooibeeld
De heen-en-weer gaande strooipijp werpt de kunstmest uitsluitend naar links en 
rechts, niet naar voren of ver naar achteren. De wind heeft dus weinig invloed en de 
trekker blijft schoon.

Eenvoudig instellen en controleren

Eenvoudig instellen en controleren
Met de kunststof regelstaaf is het aantal 
kg/ha vrijwel traploos instelbaar, waardoor 
de kans op strooifouten minimaal is.  
Met behulp van een strooitabel en 
rekenschuif bepaalt u de juiste dosering 
bij elke strooibreedte en rijsnelheid.

KUBOTA MAAKT STROOIEN GEMAKKELIJK
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Eenvoudige afdraaiproef
Dankzij de speciale afdraaicontainer, 
hoeft de strooipijp niet meer verwijderd 
te worden, zodat de afdraaiproef 
eenvoudig kan plaatsvinden.

Lage vulhoogte Eenvoudige afdraaiproef Gelijkmatige aanvoer kunstmest

Nauwkeurig strooien ook in heuvelachtig 
gebied.

Lage vulhoogte
Het vullen van de strooier is geen 
probleem. De kuip kan gemakkelijk 
onder een kiepende kipper, silo of met 
de hand gevuld worden.

Geen vermaling van kunstmest
De roerder zorgt voor een gelijkmatige 
aanvoer van kunstmest naar de 
strooi-unit, zonder de kunstmest te 
vermalen.

KUBOTA MAAKT STROOIEN GEMAKKELIJK

Gebouwd voor een lange 
levensduur
De Kubota VS strooiers:
- Het frame heeft geen hoeken waarin 

kunstmest zich kan ophopen.
- De met glasvezel versterkte polyester 

kuip is ongevoelig voor agressieve 
kunstmest.

- De doseerschijf is van roestvrijstaal.
- De strooiunit en het frame worden 

tegen roestvorming beschermd door 
de befaamde Duracoat poederlak.

- De strooiunit is voorzien van 
na-smeerbare lagers met gemakkelijk 
bereikbare smeernippels.

Schijvenstrooier  Pendelstrooier

Het driehoekige strooibeeld reikt van 
trekkerspoor tot trekkerspoor waardoor 
volledige overlapping wordt bereikt.
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DE BESTE KEUZE OP DE GOLFBAAN

VS220-330
De VS220/330 is het kleinste model in 
de Kubota pendelstrooier serie en is 
ideaal om te gebruiken op golfbanen, 
sportvelden en terreinen, en ook in veel 
tuinbouw en gemeentelijke toepassingen.

Een gevarieerd aanbod van strooipijpen 
voor verschillende toepassingen en 
strooibreedte maakt het strooien van 
meststof, zaad, zand, zout, slakkenkorrels 
of andere granulaat producten tot 15 m 
mogelijk. Het compacte design in 

combinatie met de smalle werkbreedte, 
maakt het mogelijk om te werken in de 
kleinste omgeving.
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DE BESTE KEUZE OP DE GOLFBAAN

KUBOTA VS220-330



IDEAAL VOOR GEBRUIK IN BOOM- EN WIJNGAARDEN

KUBOTA VS400-500 EN VS400-500VITI
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IDEAAL VOOR GEBRUIK IN BOOM- EN WIJNGAARDEN

VS400-500
Met een kuipinhoud van 400 en 500 liter, 
is deze strooier bij uitstek geschikt voor 
kleinere bedrijven en speciale toepassin-
gen. De strooier is een echte all-rounder 
met een werkbreedte tot 15 meter.

VS400-500VITI
Speciaal voor het strooien in boom- en 
wijngaarden heeft Kubota de VS400-
500VITI modellen ontwikkeld.  
Kuipinhouden van 400 of 500 liter zijn 
beschikbaar. Een speciale strooipijp voor 
bandstrooien is een optie.

Door het omdraaien van de polyester 
kuip, heeft de VITI een kuipbreedte van 
slechts 115 cm.
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De Kubota VS600-750-serie 
blinkt uit in maximale 
strooikwaliteit en is zeer 
gebruiksvriendelijk.

DE EERSTE KEUS ALS ANTWOORD OP UW VRAAG

KUBOTA 
VS600-800-1000-750-950-1150-1350-1650

De standaard werkbreedte van de VS 
strooierserie is van 1 tot 14m. Met het 
verhogen van het aftakastoerental is het 
mogelijk om de werkbreedte te verhogen 
naar 15m.

VS strooiers hebben unieke eigenschap-
pen als exacte dosering, gemakkelijk 
wisselen van strooipijpen en gemakkelijk 
in het onderhoud.

Deze multifuntionele strooiers zijn ideaal 
in wijngaarden, golfbanen en strooiwerk-
zaamheden in het veld.
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EEN RUIME KEUS AAN SPECIALE STROOIPIJPEN

VS500

VS1150

VS800

DE EERSTE KEUS ALS ANTWOORD OP UW VRAAG

KORTE STROOIPIJP ZOUT/GRID STROOIPIJP  
(lang)

ZOUT/GRID STROOIPIJP  
(medium)

ZOUT/GRID STROOIPIJP  
(kort)

STANDAARD STROOIPIJP

KANTSTROOIPIJP A-SYMETRISCHE STROOIPIJP  
(rechts)

BANDSTROOIPIJP  
(lang)

BANDSTROOIPIJP  
(kort)

toepassing:  
normaal strooien  
strooibreedte van: 9-15m

toepassing:  
smal strooien  
strooibreedte: 4-8m

toepassing:  
wegenbouw en  
gladheidsbestrijding  
strooibreedte: 6-12m

toepassing:  
wegenbouw en  
gladheidsbestrijding  
strooibreedte: 5-6m

toepassing:  
wegenbouw en  
gladheidsbestrijding  
strooibreedte: 2-4m

toepassing:  
voorkomt dat kunstmest voor de 
perceelsafscheiding in de sloot komt

toepassing:  
viskwekerijen, strooien op dijken  
strooibreedte: 4-6m

toepassing:  
boomgaarden  
strooibreedte: 2-8m

toepassing:  
bestrijdingsmiddelen  
strooibreedte: 0,75-1,50m
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Verlichtingsset
Voor alle VS strooiers is een optionele 
verlichtingsset leverbaar. Daarnaast zijn 
er ook reflecterende borden leverbaar 
voor een extra veilig transport op de weg.

Afdraaicontainer

Roerder met inlegzeef

Hydraulische afstandsbediening
Voor het openen en sluiten van de 
doseerschijf vanuit de trekkercabine 
met een enkelwerkend ventiel.

Roerder
De roerder zorgt voor een gelijkmatige 
doorstroming van de kunstmest naar de 
strooipijp. Een inlegzeef beschermt de 
roerder.

Inlegzeef
Een inlegzeef in de kuip voorkomt dat 
brokken kunstmest bij de roerder 
terecht komen.

Fijn-doseerset
De fijn-doseerset sluit twee van de drie 
openingen voor het strooien van kleine 
hoeveelheden of fijn zaad.

Afdraaicontainer
Voor het uitvoeren van een afdraaiproef, 
zonder het verwijderen van de strooipijp.

Opzetranden
Voor het vergroten van de kuipinhoud. 
De volgende opzetranden zijn 
beschikbaar, afhankelijk per model:  
100, 200, 400, 600 en 900 liter.

Wielset
Zwenkwielen om de afgekoppelde 
strooier gemakkelijk te kunnen verrijden.

Wielset12

WielsetVerlichtingsset en reflecterende borden Fijn-doseerset

Hydraulische afstandsbediening

ACCESSOIRES



Schuinstelcilinder

Strooibeeld 
zonder 
PS-ED II

Strooibeeld 
met  
PS-ED II

PS-ED II strooicomputer

Afdekzeil

Kantstrooiplaat
De kantstrooiplaat zorgt ervoor dat er 
nagenoeg geen korrels over de 
perceelsrand gestrooid worden.

Schuinstelcilinder
Met gebruik van de schuinstelcilinder is 
het mogelijk om op de kant te strooien 
vanuit het veld.

PS-ED II strooicomputer
Met de PS-ED II strooicomputer kunt u 
vanuit de trekker cabine de dosering 
instellen. Tijdens het rijden houdt een 
wielsensor of elektronische snelheid 
van de trekker de rijsnelheid in de 
gaten. De PS-ED II houdt uw kunst- 
mestgift constant, ongeacht de 
rij-snelheid. Op deze wijze wordt ook 
het strooibeeld in de lengterichting 
extra nauwkeurig. Tijdens het rijden 
kunt u de dosering aanpassen als u 
bepaalde gedeelten van uw perceel een 
hogere of lagere gift wil geven.

Afdekzeil
Houdt de kunstmest vrij van vocht en 
vuil. Bij het vullen van de kuip is het zeil 
eenvoudig op te klappen.
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De Kubota pendelstrooiers zijn 
betrouwbaar, makkelijk te bedienen en 
buitengewoon nauwkeurig in alle 
omstandigheden.

Dit is het resultaat van vele jaren 
praktische ervaring, onderzoek en 
testen. De dosering en de overlap van 
een strooier kunnen uitsluitend 
nauwkeurig worden ingesteld met de 
instellingen van de fabrikant.

Het 3D strooibeeld wordt bereikt door 
de strooier op een plateau te plaatsen 
dat 280° kan draaien. Er vindt een 
continue weging plaats op een frequentie 
van 5HZ boven de 80 opvangbakken. 
Doordat deze allemaal individueel zijn 
uitgerust met weegcellen, volgt een 
uiterst nauwkeurige test. Een enkele test 
geeft meer dan 30.000 metingen!  
Het resultaat is een zeer nauwkeurige 
strooibeeldanalyse, waardoor de juiste 
waardes worden afgegeven die passen 

KUBOTA STROOIER & KUNSTMEST 
TESTCENTRUM

Strooitabellen
Advies op maat voor iedere Kubota 
kunstmeststrooier voor elke willekeurige 
werkbreedte, dosering en rijsnelheid. 
Voor directe toegang tot de meest 
recente testresultaten, zie: 
www.kubotaspreadingcharts.com
of download de strooitabellen applicatie 
via de App Store of Google Play Store.

bij diverse werkbreedten en strooigiften. 
Op deze manier is het mogelijk de 
verschillende kunstmestsoorten sneller 
te testen, zodat u bespaart op kunstmest, 
de kwaliteit verbetert en tegelijkertijd 
het milieu spaart. In de 60 m lange 
testhal met vloerverwarming wordt de 
vochtigheid op 60% gehouden, zodat er 
het hele jaar kan worden getest.  
Het is zelfs mogelijk om werkbreedtes 
van meer dan 54 m te testen.



Model VS220* VS330* VS400-VITI* VS500-VITI* VS400* VS500* VS600*

Basis kuipinhoud 220 400-VITI 400

Kuipinhoud (l) 220 330 400 500 400 500 600

Kuipbreedte (cm) 106 106 115 115 145 145 175

Vulhoogte (cm) 77 99 89 101 89 101 96

Leeg gewicht (kg) 83 85 121 126 121 126 130

Aftakastoerental (t/min) 540 540 540 540 540 540 540

Drie-punts ophanging 1 1 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2 1 & 2

* Zowel poeders als granulaat

Model VS750** VS800* VS950** VS1000* VS1150** VS1350** VS1650**

Basis kuipinhoud 600 750 600 750 750 750

Kuip inhoud (l) 750 800 950 1000 1150 1350 1650

Kuipbreedte (cm) 175 175 175 175 175 175 175

Vulhoogte (cm) 96 106 106 116 116 125 141

Leeg gewicht (kg) 151 155 158 165 171 187 184

Toerental (t/min) 540 540 540 540 540 540 540

Drie-punts ophanging 2 2 2 2 2 2 2

* Zowel poeders als granulaat  ** Alleen granulaat

VS220 VS330 VS400 VS500

VS800 VS950VS750

VS400VITI VS500VITI

VS1000

VS1350 VS1650
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VS600

VS1150

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Het bedrijf behoudt zich het recht voor om specificaties in deze brochure te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Enkele van de items afgebeeld in deze brochure zijn optioneel en 
behoren niet tot de standaard uitvoering van de machine. Neem daarom contact op met uw lokale Kubota dealer voor garantie, veiligheid of product informatie. Voor uw eigen veiligheid, raadt 
Kubota aan ten alle tijde een veiligheidsgordel te gebruiken.
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